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 Autorka se v bakalářské práci zaměřila na problematiku sociálního vyloučení .   Za 

cíl si stanovila prokázat, že konkrétní  část města je sociálně vyloučenou lokalitou  a 

navrhnout možnosti řešení. 

 V obecné části práce se autorka  zabývala  pojmem  sociální vyloučení.   Stručně 

zmínila historické souvislosti,   osvětlila  různé přístupy a pojetí  problému,  popsala 

charakteristiky,  faktory a důsledky  sociální exkluze .  Podrobně  se zabývala  

charakteristikami  sociálně vyloučených lokalit a problémy lidí, kteří v nich žijí.  Tuto část 

práce považuji za zdařilou, autorka využila odbornou literaturu, relevantní dokumenty  a 

metodické materiály, problematiku  se snažila zpracovat komplexně ve vzájemných 

souvislostech.  

 Kapitola  věnovaná Agentuře pro sociální začleňování  zřejmě měla být zdrojem  

informací a příkladů praktických způsobů a možností řešení jak problémy  v sociálně 

vyloučených lokalitách řešit. Tento záměr  ale není dostatečně zřetelný a odůvodněný.  

V praktické části  předkládané práce si autorka klade za cíl  prokázat, že  oblast Šindelna 

v Jindřichově  Hradci  lze považovat za sociálně vyloučenou lokalitu. Autorka  shromáždila  

řadu informací o místních i sociálních podmínkách, celkově  ale kapitola působí neuspořádaně 

,některé zdroje a způsoby získávání informací nejsou dostatečně popsány a podloženy. 

 Formální náležitosti práce splňuje. Grafické a stylistické zpracování , práce s odkazy 

a citacemi odpovídají  požadavkům. 

 
   

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Zdůvodnění, závěr: 

 

 Autorka si zvolila aktuální problematiku, její zpracování je ale nevyvážené. 

V obecné části  bakalářské práce prokázala dobrou úroveň znalostí  , přehled a porozumění  

vzájemných souvislostí ve vztahu k sociálnímu vyloučení. Praktická část postrádá  

promyšlenou strukturu a také promyšlený postup získávání  informací ,  podkladů i 

argumentace . Stanovený cíl, prokázat  že v konkrétní  část města “ je sociálně vyloučenou 

lokalitou  považuji za naplněný pouze částečně.  

 

 



Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

 

Předložte a odůvodněte strukturu a postup zpracování praktické části  práce. 

 

 
Práci navrhuji hodnotit stupněm: E - dostatečně 
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