
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje v_2.1 

Strana 1 (celkem 2) 

POSUDEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce:  Moderní metody sociální práce s migranty mimo rámec registrované sociální služby v 

ČR, Case study: Rodinné konference    

Autorka práce: Bc. Markéta Fišarová   

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Definování cílů a hypotéz práce bylo významně ovlivněno profesním zaměřením autorky 

(dlouhodobá zkušenost s prací s cizinci, se sociální prací, práce v neziskovém sektoru, na MPSV a 

v Agentuře pro sociální začleňování) > s ohledem k úzké profilaci autorky bylo logické, že se její práce 

zaměřuje na integraci cizinců/migrantů v české společnosti a že cíle vychází z reálné a velmi detailní 

znalosti terénu, nedostatků a potřeb v oblasti integrace cizinců (rámované oficiálními státními 

politikami, především sociální a integrační politikou). Cíle jsou proto velmi úzce vymezené, ale 

zároveň dostatečně ambiciózní pro úroveň diplomové práce. Zároveň svým obsahem odpovídají 

studovanému oboru „Globální migrační a rozvojová studia“. Autorka se s jejich naplněním 

vypořádala velmi precizně a zodpovědně a své zkoumání podložila relevantní teoretickou základnou. 

Volba vybraných teoretických konceptů je v práci jasně ozřejměná a jejich využití je zcela přiměřené 

pro potřeby práce. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Autorka prokázala, že se v daném tématu velmi dobře orientuje, má přehled v tuzemských i 

zahraničních studiích dotýkajících se tématu a velmi dobře se orientuje i v legislativě. Autorka 

prokázala dovednost práce s literaturou na úrovni akademické studie.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Autorka kombinovala kvalitativní a kvantitativní metody výzkumu: analýza statistických dat 

(databáze registrovaných služeb) a dotazníkové šetření a hloubkové rozhovory s poskytovateli 

sociálních služeb. Díky kombinaci různých metod a různých podob informací její práce nabízí 

komplexní pohled na situaci přístupu/dostupnosti sociálních služeb migrantům, kteří se zdržují na 

území Česka, s podrobností na úroveň okresů. Statistická data jsou díky zjištěním z vlastního 

terénního šetření dokreslena konkrétními příklady situací, nedostatků a potřeb z praxe. Velikost 

vzorku je přiměřená zaměření práce. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Autorka práce byla se mnou jako s vedoucí ve velmi úzkém kontaktu a velmi zodpovědně 

konzultovala jednotlivé kroky výzkumu i vlastní analýzu dat. Díky této velmi intenzivní spolupráci 
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jsme měla podrobný přehled o datech, které autorka sebrala, a proto vím, že práce mohla byla 

bývala být mnohem detailnější a obsáhlejší. Ale z  důvodů časového tlaku při zpracování vlastní 

práce je zcela pochopitelné, že se nakonec do DP nepromítlo vše, co se podařilo autorce vyzkoumat. 

I tak práce přináší mnoho podnětných zjištění. Přesto bych autorku vybídla a podpořila v tom, aby 

sebraná a nevyužitá data využila v nějaké návazné publikaci. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Práce naplnila stanovené cíle a výzkumné otázky byly zodpovězeny. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Doprovodné tabulky, grafy, schémata a obrázky jsou vhodně zvolené a adekvátně zpracované.  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Studentka ke zpracování diplomové práci přistupovala velmi zodpovědně a svědomitě. Pravidelně 

konzultovala a svědomitě se věnovala poskytnuté zpětné vazbě. Jednotlivé oblasti práce pak 

konzultovala i s odborníky z praxe (MPSV, NNO, Agentura pro sociální začleňování).   

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Jako vedoucí práce nemám otázek. Ty, které jsem měla, byly zodpovězeny v průběhu zpracování 

výzkumu a diplomové práce. 

 

Datum: 6. 1. 2018  

Autorka posudku: RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.  

 

Podpis: 


