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Předložená diplomová práce se zabývá tématem, které je spojeno se životem skupiny obyvatel 

naší společnosti, jež v sociální práci označujeme jako skupinu extrémně vyloučenou.  Jejich 

přístup k veřejným statkům, které společnost standardně nabízí, je výrazně omezen právě 

z důvodů bezdomovectví a z něho plynoucích dalších sociálních znevýhodnění a stigmatizací. 

Sociální práce přitom nabízí služby, které mohou být do jisté míry zmírnit neblahý stav na 

potřeby seniorů v různých oblastech života a mohou být kreativně naplňovány i v pobytových 

zařízeních. Autorka si téma zvolila na základě svého dlouhodobého zájmu o téma, region ve 

kterém trvale žije a využila vlastní praxe v azylovém domě .  

Cílem práce bylo zjistit stav reálné dostupnosti sociálních a návazných služeb pro osoby bez 

přístřeší na Klatovsku.  

Při přípravných pracích autorka zjistila, že toto téma je hojně zastoupeno v mnoha 

kvalifikačních pracích na UK. Z těchto důvodů se rozhodla, že důraz nebude klást na 

teoretické úvody, opakující se téměř v jakékoli kvalifikační práci na dané téma, ale zaměří se 

na konkrétní analýzu a provedení empirického šetření na Klatovsku.  

Autorka práci rozdělila do několika základních bloků.  

 

V teoretické části objasňuje cíle práce, vymezuje kategorie spojené s bezdomovectvím a 

sociální prací s osobami bez přístřeší. Ve třetí kapitole nabízí sociálně-demografickou analýzu 

ORP Klatovy, uvádí tím další pojednání do širšího kontextu.    

 

Ke zjištění údajů použila autorka polostandardizované rozhovory se dvěma skupinami 

respondentů – pracovníci sociálních a návazných služeb, a osoby bez přístřeší.   

Empirická část obsahuje popis metodologie výzkumu, průběh výzkumu, analýzu a interpretaci 

zjištěných dat v jednotlivých zjišťovaných oblastech. K prezentaci výstupů byla zvolena 

vhodná grafika. Práce je ukončena závěrečným shrnutím, diskusí, seznamem literatury a 

přílohami (8).  

 

Práce má celkově velice dobrou úroveň odpovídající nárokům na magisterský stupeň. Je 

logicky členěna, vymezení pojmů je provedeno pečlivě, zahrnuje práci se zahraniční 

literaturou. Velice zdařilé je i závěrečné shrnutí a diskuse, které jsou nebanální -  kriticky se 

zamýšlejí nad situací, která se na první pohled jeví jako standardní a zabezpečující.  Autorka 

prokázala schopnost přemýšlet o tématu v kontextu moderní sociální práce. Jako oporu si 

stanovila vhodnou literaturu. Jazyková úroveň práce je kultivovaná, splňuje požadavky 

akademické argumentace.  Na práci oceňuji její kultivovanost, zakotvenost v autentickém 

prostředí, různorodou komunikaci autorky s aktéry zkoumaného terénu a schopnost kritického 

zhodnocení zdánlivě neproblematické situace.     

 

Práci doporučuji k obhajobě.     Navrhuji stupeň výborný.  
       

 

4. června 2019      PhDr. Jaroslava Šťastná, PhD.  



    


