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Předložená bakalářská práce se zaměřuje na podstatné cíle sociální práce, spočívající 

v reintegraci osob do většinové společnosti, v tomto případě osob bez přístřeší. Téma 

bezdomovectví se oproti minulosti již daleko častěji objevuje v odborné literatuře, nicméně 

integrace osob bez přístřeší do majoritní společnosti je stále klíčové téma, kterému není 

věnovaná dostatečná pozornost.  Lze předpokládat, že to může být i tím, že se jedná o velmi 

složité téma s nejistým koncem, a proto popis případně i pokus o výzkumné šetření může 

přinést autorovi i řadu nečekaných výsledků případně i nejistého hodnocení.  Proto oceňuji 

odvahu studentky psát právě o možnostech integrace respektive o překážkách pro integraci.  

Studentka v práci neobjevuje nové poznatky, nevložila do práce odborný diskurs, ale snažila 

se, aby se jí podařilo napsat zajímavou práci, využitelnou pro různé účely. Například pro 

začínající sociální pracovníky v oblasti sociální práce s bezdomovectvím.   

Struktura práce je srozumitelná a kapitoly jsou vyvážené. V úvodu jsou jasně definované 

záměry autorky a především cíl, který jak v závěru konstatuje, se jí podařilo naplnit.  

Bakalářská práce splňuje kritéria pro tento druh studia.  Studentka prokazuje, že dokáže na 

základě svědomité přípravy popsat problematiku, která má velmi složité postavení ve 

společnosti a velice komplikovaný přístup ze strany sociálního pracovníka ke klientovi.  V 

práci lze najít jak pasáže, zaměřené na analýzu teoretických zdrojů, tak i na určitý osobní 

pohled autorky, čeho si velice vážím.   

Nedostatek práce vidím v absenci výčtu sociálních služeb na území hl. města, které při 

reintegraci klienta do většinové společnosti vytvářejí podpůrné zázemí.  Musím podotknout, 

že tuto chybu přikládám i sobě, studentku jsem neupozornil, neboť sám jsem tento nedostatek 

neobjevil. 

S odbornou literaturou autorka práce dokázala dostatečným způsobem pracovat. Výběr 

odborné literatury je vhodný. Pro atraktivitu by bylo vhodné, kdyby autorka použila i 

časopisecké zdroje, které aktualizují a i dynamizují téma. 

Studentka praktické části prokazuje schopnost určitého druhu výzkumu, i když nutno dodat, 

že v podmínkách mimořádné situace (pozn. pandemie Covid - 19), je velice problematické 

získat patřičné množství odpovídajících podkladů. Vyhodnocení výzkumu nepřináší převratné 

závěry, což se ani od bakalářské práce neočekává, ale dle mého názoru by bylo možné tento 

výzkum rozšířit a pokračovat s ním například v mém magisterském studiu.  

Celkově bakalářská práce autorky Andrei Kellnerové splňuje všechny náležitosti pro 

doporučení k obhajobě. Studentka se dokázala zorientovat v problematice. Popsala a 

empiricky zkoumala proces reintegrace osob bez přístřeší do společnosti. 
  

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 
Předloženou bakalářskou práci hodnotím stupněm B 
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Otázky k obhajobě: 
 

1) Domníváte se, že při sociální práci s osobami bez přístřeší, by bylo užitečné odkrýt 

výsledky Vašeho výzkumného šetření a seznámit s nimi klienty proto, aby oni sami měli 

možnost snadněji pochopit vznik problémů a jejich řešení ve svém životě? 

 
2) Domníváte se, že stávající sociální síť sociálních služeb dokáže reagovat na potřeby osob 

bez domova takovým způsobem, že jim může pomoct v integraci do majoritní společnosti v 

Praze?  
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