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Marie Michvoková si pro svou bakalářskou práci vybrala oblast bezdomovectví. Vlastní téma práce 

ovšem byla nucena v důsledku pandemické situace rychle a razantně změnit (původní projekt měl 

sledovat socialitu a materialitu vybraného bistra jako resocializačního projektu pro ženy bez domova), 

což se na výsledné práci do jisté míry podepsalo. 

Autorka sledovala, jak terénní sociální pracovníci reflektují změny v terénní sociální práci s lidmi bez 

domova právě v souvislosti pandemií koronaviru SARS-CoV-2. Teoreticky práci ukotvila především 

o texty věnující se obecně problematice bezdomovectví a sociální práce. Realizovala nakonec šest 

polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky z různých organizací, které v Praze terénní sociální práci 

realizují. 

Předně bych chtěla ocenit jednak flexibilitu, s níž autorka k nucené změně tématu přistoupila. Byla 

nucena se velmi rychle zorientovat v posunuté oblasti zájmu, nastudovat řadu další literatury, připravit 

de facto nový výzkumný projekt. Pracovala na tom velmi samostatně a s nadšením, které rozhodně 

stojí za vyzdvižení. 

Uvedená situace se ovšem projevila v tom, že autorka byla nucena na výsledné bakalářské práci 

pracovat ve velké rychlosti, její finalizace byla navíc poznamenána autorčinou nemocí. Jsem si jistá, že 

pokud by měla více času, důkladněji by promýšlela jak další možnosti teoretického zázemí, tak spolu 

s tím i možnosti interpretace vytvořených dat. Navíc vstup do (pro autorku) nového a neznámého 

terénu ji vedl k potřebě věnovat se reflexi terénní sociální práce jako takové, právě na úkor specifik 

pandemické situace. Na druhou stranu data, která autorka vytvořila, jsou nepochybně zajímavá a 

hluboká.    

Výsledná práce je tak převážně deskriptivní. Nicméně jde o text systematický, propracovaný ve smyslu 

struktury i formálních náležitostí, velmi promýšlený na úrovni etiky výzkumu. 

 

Bakalářskou práci Marie Michvokové z výše uvedených důvodů proto jednoznačně doporučuji 

k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako velmi dobrou. 
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