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Zvolené téma bakalářské práce může přispět do diskuze o vhodnosti současného přístupu 

pražského magistrátu k řešení bezdomovectví v Praze. Studentka diskutuje možnosti využití 

progresivních metod  Housing First  a Housing Ready v České republice.   Jedná se o 

aktuální  přístupy, jejíž účinnost doposud nemá prokazatelně jednoznačné výsledky. Z těchto 

důvodů  oceňuji výběr tématu. 

Práce má deskriptivní charakter a nabízí obsáhlý a přehledný vhled do v zahraničí úspěšných 

přístupů k řešení bezdomovectví, s možností aplikace v tuzemských podmínkách. Studentka 

neskrývá sympatie k těmto novým metodám, přesto lze BP považovat za nezaujatý příspěvek 

do diskuze.  Struktura práce nemá klasické rozdělení na teoretickou a praktickou část, ale 

vytváří jednolitý obsah. Kapitoly mají logickou souvztažnost ke zvolenému tématu a jsou 

vyvážené.  Text ve všech částech práce směřuje ke stanovenému cíli.  Především oceňuji 

velký prostor pro osobní úvahy a názory autorky, který vyžadují dobrou orientaci v tématu a 

schopnost adekvátně reagovat na dostupné poznatky. Výběr a používání literatury je na 

odpovídající úrovni. Text je srozumitelný a čitelný, po formální stránce nevykazuje 

nedostatky. Klíčová slova jako například; sociální práce, Housing First, Housing Ready, 

bezdomovectví, jsou  vhodně zakomponovaná do textu a je patrné jakým  způsobem souvisejí 

s tématem. 

V závěru práce postrádám konstatování autorky, zdali se jí podařilo splnit stanovený cíl;  to 

znamená prokázat  aplikovatelnost nových přístupů k řešení problematiky bezdomovectví na 

základě poznatků ve vybraných českých městech, kde již proběhly nebo probíhají projekty  

koncipované na základě platformy  postupného ukončování bezdomovectví.  Nicméně ze 

závěru práce je možné splnění cíle identifikovat.  



Na základě celkového posouzení lze BP hodnotit velmi úspěšně, se širším spektrem 

využitelnosti.  Například v rámci celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti 

sociální práce s osobami bez domova. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím stupněm:  A 
 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Domníváte se, že metody Housing First a Housing Ready dostatečným způsobem 

zohledňují  přípravu a průběžnou spolupráci  se sousedy  v bytových domech, kam jsou 

vybraní jedinci umísťováni? 

 

2. Jaký máte názor na rozsah a úroveň prezentace, ze strany propagátorů těchto nových metod 

před odbornou a laickou veřejností? 
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