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1.  Na s.  17  píšete,  že:  “…Bezdomovectví  je  příklad  extrémní  chudoby,  tedy spojený se 
sociální politikou státu, což ho dělá společenským problémem...“ . Co by podle Vás ideálně 
měl stát udělat, aby k bezdomovectví nedocházelo?

2.Na s. 47 uvádíte,  že klíčovým úkolem sociální pedagogiky je:  ''...změna sociální politiky 
a názorů a stereotypů většinové společnosti.'' Jak toho dosáhnout? Uveďte, prosím, příklad.

     Autorka zvolila  pro  svoji  diplomovou  teoretickou  –  empirickou  práci  aktuální  téma 
bezdomovectví a sociální  pomoci při  integraci jedinců do společnosti.  Rozsáhlá (155 s.) 
práce s  přehlednou  a  logicky  uspořádanou  strukturou  v  části  teoretické  definuje  pojmy 
bezdomovectví a člověk bez domova. Struktura práce je přehledná a logicky uspořádaná.
Cílem práce je popis a analýza možností sociálně pedagogické pomoci lidem bez domova.
       Teoretická část vychází z objasnění základních pojmů bezdomovectví a člověk bez 
domova,  dále se věnuje druhům sociální  pomoci  a sociální  reintegraci.  Oceňuji  kapitolu 
Sociálně pedagogická pomoc  lidem bez domova, která  akcentuje koncept pomoci ke své-
pomoci a pomoci v životních situacích.  
         Výzkumné šetření  je zaměřeno na zjištění, k jaké sociálně pedagogické pomoci lidem 
bez domova dochází v rámci sociální reintegrace a jak její prospěšnost hodnotí jednotliví 
aktéři.
   Autorka  zvolila  kvalitativní  výzkumný  design,  pro  sběr  dat  využila  metodu 
polostrukturovaného rozhovoru, data zpracovala prostřednictvím postupu otevřeného kódo-
vání a kategorizace, pro interpretaci dat využila techniku „vyložení karet.“.Výzkumný vzorek 
tvořilo 5 pracovníků a 5 klientů pěti zařízení.

          Předložená diplomová  práce je precizně zpracovaná po stránce obsahové i formální.
Citace v textu i v závěrečném seznamu literatury jsou uvedeny v souladu s požadovanou 
normou. Drobným nedostatkem je neuvedení Teoretické a Praktické části v Obsahu.


