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K. Hájková se ve své práci věnuje tématu bezdomovectví, způsobům, jak mu předcházet i řešit 

prostřednictvím sociálních služeb. Téma samotné sice není nové, ale v případě hodnocené 

bakalářské práce je zajímavá jeho spojitost s mladými lidmi (18-26 let), kteří jsou negativními 

dopady bezdomovectví ovlivnění mnohem více než lidé ve vyšším věku a kteří jsou také vnímavější 

k (institucionálním) možnostem změnit svůj život.  

 

Cílem bakalářské práce je „zhodnotit způsoby pomoci a prevence bezdomovectví spadajících do 

systému sociálních služeb“ a identifikovat „problémová místa nastavení a fungování systému sociálních 

služeb“ (str. 6). Cíle práce jsou konkretizovány ve 3 výzkumných otázkách. Autorka avizuje, že se 

bude zabývat i příčiny bezdomovectví mladých dospělých: „v práci se zaměřím i na příčiny vzniku 

bezdomovectví u mladých dospělých“ (str. 6), ale výzkumné otázky se tohoto tématu netýkají. Z toho 

důvodu bych doporučovala jednu výzkumnou otázku věnovat i tomuto tématu. (Je to však možná 

zbytečné, protože o tomto tématu již bylo toho poměrně dost vyzkoumáno i napsáno, jak nakonec 

uvádí i K. Hájková na str. 23.) Cíle práce byly naplněné na vysoké úrovni.  

 

Teoretické ukotvení bakalářské práce tvoří koncepty sociálního vyloučení a začleňování, syndrom 

institucionální závislosti, naučená bezmocnost a hospitalismus. Považuji uvedené teorie za dobře 

zvolené.  

 

Autorka využívá ve své bakalářské práci kvalitativní metodologii. Data sbírala formou 

polostrukturovaných rozhovorů s 5 sociálními pracovníky zaměstnaných v zařízeních sociálních 

služeb v Praze, které poskytují služby (mladým) bezdomovcům. Škoda, že se nepodařilo 

kontaktovat nikoho z domovů na půli cesty, kteří pracují výhradně s mladými lidmi opouštějícími 

ústavní zařízení. K. Hájková dobře zdůvodňuje jak výběr expertů, tak i výběr hlavního města. Ráda 

bych se při té souvislosti zeptala, zda je možné zobecňovat zjištění z výzkumného šetření 

realizovaného v Praze na celou ČR?  

 

Bakalářská práce je dobře strukturovaná, i když fenoménu bezdomovectví se autorka věnuje jak ve 

Vymezení výzkumného problému, tak v kapitole 6. Kapitola 7. se zabývá specifiky sociální práce 

s mladými bezdomovci a je poměrně krátká. V dalších kapitolách 8. a 9. se autorka věnuje systému 

prevence a pomoci mladým bezdomovcům prostřednictvím systému sociálních služeb a řekla bych, 

že se jedná o nejpodstatnější části práce.  

   

Bakalářská práce se opírá především o domácí odbornou literaturu i veřejně-politické dokumenty 

týkající se bezdomovectví. Zdroje považuji za dostačující. 

 

Slabinou této, jinak velmi hezké práce, jsou drobné formální nedostatky, jako gramatické chyby, 



 

 

 

vynechání písmena, špatný pád.  

 

 

Celkové hodnocení: Doporučuji bakalářskou práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji stupněm B. 
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