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Text posudku: 
Autorka si za téma své diplomové práce zvolila problematiku bezdomovectví, konkrétně dostupnost 

sociálních a návazných služeb pro osoby bez přístřeší na Klatovsku. Téma je aktuální a potřebné, navíc i tím, 

že je úzce specifikováno, je využitelné pro další relevantní aktéry zainteresované do dané problematiky. 

Autorka explicitně stanovuje cíl, kterým je zjistit reálnou dostupnost služeb na Klatovsku a informovanost 

osob bez přístřeší o možnostech pomoci. Předložená práce obsahuje teoretickou část a výzkumné 

šetření, je rozdělena do čtyř kapitol a dále se dělí do příslušných podkapitol. Jednotlivé kapitoly na sebe 

obsahově navazují, práce si tak udržuje logickou strukturu. Práci na přehlednosti přidává i to, že ji 

autorka na začátku opatřila seznamem zkratek i vysvětlením pojmů, které v textu používá. 

V kapitole 1 teoretické části se autorka obecně věnuje tématu bezdomovectví, zabývá se příčinami, 

typologií, důsledky. Kapitola 2 je zaměřena na sociální práci s osobami bez přístřeší, kde nejsou 

opomenuty ani příklady zahraničních trendů v oblasti řešení dané problematiky. V teoretické části práci 

se místy objevují drobné nepřesnosti nebo nejasnosti, namátkou např.:  

- str. 16, odst. 2, kde autorka uvádí: „Dle odborníků vycházejících z definice ETHOS, jsme evidovali v ČR v 

roce 2012 asi 30 000 osob bez domova.“  O jaké odborníky se jedná? 

- str. 18 - zkratka FEANTSA neznamená Evropskou federaci národních států pracujících s bezdomovci, 

ale je zkratkou pro Evropskou federaci národních organizací pracujících s bezdomovci; 

- str. 24 - není Institut pro prevenci a kriminalitu, ale Institut pro kriminologii a sociální prevenci. 

Kapitola 3 je praktickou částí práce a tvoří ji dobře zpracovaná sociodemografická analýza obce 

s rozšířenou působností Klatovy opatřená grafy a ilustrativními obrázky. Kapitola 4 je výzkumným 

kvalitativním šetřením realizovaným formou rozhovorů se sociálními pracovníky a lidmi bez přístřeší. 

Výsledná zjištění autorka zdařile interpretuje ve shrnutí a v diskuzi. 

Po formální stránce je práce v pořádku a jen s minimem chyb (např. Česká republika, ne Republika). 

Autorka pracuje s přiměřeným množstvím literárních i elektronických zdrojů, na které v textu odkazuje. 

Jednotlivá díla v seznamu literatury nemají uvedenu jednotnou podobu. 

 
Zdůvodnění, závěr: 
Autorka předložila zajímavou práci na vhodně zvolené téma. Prokázala znalost problematiky, odborné 

znalosti (schopnost využívat teoretických pramenů) i praktické zkušenosti, schopnost zpracovávat 

informace, formulovat názory a stanoviska. Oceňuji formální stránku práce, včetně obrázků, zpracovaných 

grafů a ilustrativních příloh, což svědčí o zájmu a angažovanosti v dané oblasti. Stanovený cíl práce byl 

naplněn. Závěrem lze konstatovat, že předložená magisterská práce splňuje požadavky kladené na 

závěrečné kvalifikační práce. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

V Praze dne 11. 6. 2019        Mgr. Iva Poláčková 


