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1. Kritéria hodnocení práce:

Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující

Stupeň splnění cíle         X          

Vyváženost teoretického výkladu a 
praktického řešení, návaznost 
jednotlivých kapitol a podkapitol

                
        

       X  

Práce s odbornou literaturou (citace, 
parafráze, dodržení citační normy)         X         

Adekvátnost použitých metod        
při zpracovávání tématu         X         

Hloubka provedení analýzy           
(ve vztahu k tématu)         X          

Úroveň formálního zpracování 
(členění práce, text, grafy, tabulky, 
poznámkový aparát, přílohy) 

                X              

Jazyková úroveň (pravopis, 
stylistika, práce s odborným 
jazykem)

        X         



2. Slovní hodnocení:
  

Téma  práce je originální, protože představuje u nás zatím nerozšířený typ sociální 
služby -  mobilní  formou NZDM, se kterou máme možnost  se setkat na dvou, resp.  třech 
místech: v Praze, v Kutné Hoře a v Plzni s tím, že v Plzni mají  k dispozici pouze dodávku, 
nikoli autobus.  Autorka téma zvolila z důvodu své osobní zkušenosti pracovnice streetbusu. 
Uspořádání práce je klasické, rozdělena je na teoretickou a praktickou část.

Teoretická  část rozebírá  fakta,  související  s  existencí  nízkoprahových  zařízení  (v 
návaznosti  na  právní  ukotvení  a  filosofii  služby).  Samotnému streetbusu  je  ale  nakonec 
věnována necelá jedna stránka.  Mohlo se tu objevit  např.  odkud se projekt vzal a zda ho 
praktikují za našimi hranicemi. Výklad v teoretické části ale celkově má systém, kapitoly na 
sebe vhodně navazují. 

Praktická část chce ukázat  službu streetbus z různých úhlů: „z vnějšího pohledu s  
využitím  dokumentů  od  jednotlivých  organizací“ (sledovanými  dokumenty  byly  veřejné 
závazky obou zařízení) „a vlastním pozorováním v obou autobusech. Jako pohled zevnitř  
poslouží rozhovory s klienty těchto služeb“. Takto započaté (velmi vhodné) rozdělení mohla 
autorka realizovat dále, tzn. nejprve se zaobírat pohledem zvenčí vč. popisu autobusů.  Místo 
toho zařadila kapitoly, které se věnují  metodice provádění rozhovorů a následnému postupu 
vyhodnocení.  Teprve  pak  najdeme  ony  vnější  pohledy  na  služby.  Po  nich  vyhodnocení 
rozhovorů.  Nepovažuji  to  za  chybný  postup,  pouze  poukazuji  na  možnost  přehlednějšího 
uspořádání.  Stěžejní  metodou sběru  dat  bylo  dotazování  technikou polostandardizovaných 
rozhovorů  s  uživateli.  Metodou  vyhodnocení  dat  se  stala  tematická/obsahová  analýza. 
Autorka  pracuje  se  vzorkem  celkem  deseti  respondentů  získaných  z  řad  návštěvníků 
streetbusů v průběhu jednoho dne v Praze (6) a jednoho dne v Kutné Hoře (4). Není zde, žel, 
uveden přehled, kolik uživatelů do autobusů během autorčina pozorování přišlo, jen víme, 
kolik  souhlasilo  s  rozhovorem.  Následná  zjištění  z  odpovědí  jsou  vhodně  zpracována  do 
tematických  celků,  doplněna  citáty  z  rozhovorů.  Následuje  diskuse  ohledně  limitů  a 
potenciálu práce.  Závěr práce mě trošinku zklamal, neboť se v podstatě jedná jen o jakýsi 
okomentovaný obsah. 

V  práci  nenajdeme  přílohy,  v  nich  by  se  býval  mohl  objevit  seznam  otázek, 
pokládaných během rozhovorů a hlavně fotografie streetbusů). Po jazykové stránce je práce v 
pořádku, občas se najdou chyby typu velká a malá písmena. Autorka pracovala s dostatečným 
množstvím odborných dokumentů a to v souladu se zásadami využití zdrojů. Celkově práci 
hodnotím jako zajímavou a zdařilou.

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě:

1) Jak dlouho jste působila (nebo působíte) jako pracovnice streetbusu, v jaké pozici a kterak 
jste se k této roli dostala?
2) Charakterizujte (na základě zjištění z rozhovorů i na základě svých zkušeností) typického 
uživatele služeb streetbusu.
3) Kolik klientů během Vašeho sledování navštívilo každý streetbus a kolik z nich rozhovor 
odmítlo? Srovnejte stav v Praze a Kutné Hoře.
4) Odkud pochází idea mobilní formy NZDM?
 

4. Navržený klasifikační stupeň:  Výborně – velmi dobře

V Praze  dne  26. 8. 2019                                                           Marie Dvorná
                  oponentka bakalářské práce
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