
1 

 

Posudek vedoucí bakalářské práce 

Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové 

 

Autorka závěrečné práce: Markéta Kosinová 

Název závěrečné práce: Aplikace principů radikální sociální práce do případové práce s 

lidmi bez domova 

 

Hodnocení formulace hlavního cíle práce: 

A   

Odůvodnění:  

Hlavním cílem bakalářské práce je „zjistit, jakým způsobem mohou být metody radikální 

případové práce dle Jan Fook využitelné pro případovou práci s lidmi bez domova v českém 

kontextu“ (s. 9). V Úvodu jsou vymezeny také dílčí cíle, logická struktura práce, je stručně 

prezentována výzkumná strategie a přínos práce do praxe. Formulace cílů je konkrétní, 

realistická a adekvátní.  

 

Hodnocení struktury práce:  

B   

Odůvodnění: 

Autorka vymezuje pojmy „bezdmovectví“ a „radikální casework Jan Fook“. Teoretická část 

zahrnuje všechny klíčové pojmy, které jsou obsaženy v cílech bakalářské práce, zároveň 

nejsou obsaženy žádné redundantní pojmy. Začlenění všech klíčových pojmů je pro čtenářky 

a čtenáře zdůvodněno. Členění kapitol Teoretické části i celé bakalářské práce je logické. 

Absentuje Shrnutí Teoretické části. 

 

Hodnocení teoretické části práce:  

A   

Odůvodnění: 

Teoretická část vychází z adekvátních odborných zdrojů a neobsahuje faktické chyby. 

Oceňuji, že autorka čerpala z anglicky psané literatury. 

 

Hodnocení metodické části práce:  

A  

Odůvodnění: 

Metodická část zahrnuje vymezení cílů, transformaci dílčích cílů přes indikátory do 

výzkumných a analytických otázek (s. 32 - 33), odůvodnění zvolené výzkumné strategie 

(kvalitativní výzkumná strategie se jeví jako adekvátní vzhledem k formulaci cílů; taktéž 

techniky analýzy dokumentu, analogie,a myšlenkového exprimentu), je vymezena strategie 

volby výzkumného souboru i zpracování údajů a jsou reflektována rizika využité výzkumné 

strategie.  

 

Hodnocení zpracování výsledků výzkumu: 
A   

Odůvodnění: 

Interpretace je provedena logicky dle stanovených dílčích cílů. 

 

Hodnocení naplnění cílů a zpracování závěrů práce: 
A   

Odůvodnění: 
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Autorka naplnila cíl bakalářské práce, v Závěru a diskuzi adekvátně shrnuje hlavní zjištění a 

diskutuje svá zjištění s teorií prezentovanou v Teoretické části. Pro kriticky smýšlející sociální 

pracovnice a pracovníky je velmi inspirativní první část výzkumu přehledně popisující 

metody radikální sociální práce. 

 

Hodnocení formální stránky práce:  

A   

Odůvodnění:  

- 

 

Hodnocení přínosu práce pro praxi sociální práce či sociální politiky: 

A   

Odůvodnění: 

Autorka vymezuje aplikační cíl bakalářské práce následovně: „Jedná se o teoretický typ 

výzkumu. K volbě této výzkumné strategie jsem přistoupila proto, že se mi jedná především o 

získání základního přehledu o metodách radikální případové práce, které jsou v českém 

prostředí málo známé a o získání rámcové představy o možnostech uplatnění těchto metod v 

praxi.“  ..“ .. „Práce by tak mohla sloužit jako podklad pro možné uplatnění metod radikální 

případové práce v běžné praxi sociální práce. 

 

Další připomínky: 

- 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak autorka s výstupy své práce prakticky naloží? Jak je bude realizovat v praxi a rozšiřovat 

mezi spřízněné radikální sociální pracovnice? 

 

 

 

 

Celkové zhodnocení práce: 

A   

Odůvodnění: 

Bakalářskou práci Markéty Kosinové považuji za nadstandardně zpracovanou, zaměřením a 

kvalitou spíše odpovídající úrovni diplomové práce, a splňující všechny požadavky na 

bakalářské práce.  

 

 

 

V Hradci Králové dne 21. 4. 2016                                                  Mgr. Radka Janebová, Ph.D. 

 


