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Předložená bakalářská práce je zaměřená na v České republice zcela nový způsob, respektive 

metodu řešení problematiky bezdomovectví. Chci zdůraznit, že výběr tématu předpokládal 

větší díl autorské odvahy a již započatých profesních zkušeností.  O problematice nelze v 

České republice získat adresné odborné monografie. Doposud neproběhl žádný výzkum a 

zatím ani veřejná odborná diskuze, ze které by bylo možné vyvozovat určité poznatky, které 

by mohl student využít při psaní jeho bakalářské práce. Autor k práci přistupuje velice 

zodpovědně a snaží se o objektivitu a to i přesto, že nemá možnost širšího odborného diskurzu 

a poznatků v této oblasti služeb. Text obsahuje nejenom zdařilé analýzy autorů zabývajících 

se problematikou bezdomovectví, ale i osobní invence. Text kompaktní s tématem BP a 

srozumitelný. Struktura práce má logickou návaznost na stanovený cíl BP. Na zacíleném 

používání odborné terminologie, lze poznat, že se autor se orientuje v problematice a dokáže 

ji popisovat. 

 

Výběr odborné literatury a její rozsah je na velmi dobré úrovni. Autor se v praktické části 

práce snaží prostřednictvím kvalitativního výzkumného šetření zjistit, zdali pobyt určité části 

osob bez přístřeší v charitativních kostelech přináší pozitivní změnu v procesu reintegrace.  

Dále se snaží komparovat využití a efektivitu pomoci u klasických azylových domů ve 

srovnání s humanitárními kostely.   

Určitý druh nedostatku, může být identifikován v poměrně malém vzorku respondentů 

(celkem 5). Zde je nutné podotknout, že autor prováděl šetření v době mimořádné situace 

(pozn. Covid – 19), která potencionální respondenty velice znejišťovala a tudíž se mohla 

projevit v nedostatečném zájmu účasti na výzkumném šetření autora. Přesto výsledek 

výzkumného šetření potvrzuje splnění cíle BP, který si student stanovil a z toho pohledu je 

tato práce přínosná a je možné ji použít například jako materiál pro další bádání a diskusi o 

využití humanitárních hostelů při řešení problematiky bezdomovectví. Celkově vidím práci 

jako velmi zdařilou. 
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Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 
Předloženou bakalářskou práci hodnotím stupněm:  A 
 
 
 
Otázky k obhajobě: 
 

1) Domníváte se, že označení humanitární hostel je dostatečně výstižné nebo byste navrhl jiné 

označení? 

  

2) Domníváte se, že vznikl humanitárních hostitelů, měl být plošně regulovaný státem nebo 

krajem, nebo by měl být vedený na základě analýzy potřeb konkrétní lokality nebo regionu? 
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