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Předložená bakalářská práce se zabývá pro sociálního pracovníka stále aktuálním 

tématem, totiž bezdomovectvím. Autorka se rozhodla zaměřit na seniory, což lze jistě 

jen přivítat.  

Práce je členěna do dvou částí – teoretické a praktické. Část teoretická vymezuje pojem 

bezdomovectví a specifika bezdomovectví v seniorském věku. V praktické části 

autorka zpracovala výsledky dotazníkového šetření provedeného při Diecézní charitě 

v Plzni.  

Práce je vhodně strukturována. Jedná se o práci bakalářskou, na kterou nejsou kladeny 

takové nároky jako na práci diplomovou.  

Přesto by bylo bývalo vhodné citovat více odborné literatury, než autorka činí.  

Z formálního, resp. obsahového hlediska se domnívám, že v postupové práci na FF 

UK, katedře sociální práce, je vhodné používat v podstatě slangové výrazy. Jako 

příklad lze uvést termín „bezdomovec“. Současná odborná literatura používá spíše 

termín „osoba bez přístřeší“, „sociálně vyloučená osoba“.   

V praktické části autorka do textu zařadila citace přímých výpovědí, ve kterých jsou 

ale často obsažena velmi silná slova, někdy na hranici vulgarity. Domnívám se, že i 

v bakalářské práci je vhodné přímé přepisy, pokud je to vůbec třeba, řadit do přílohy, 

nikoli do samotného textu práce vkládat poměrně dlouhé a hojné citace přímých 

výpovědí dotazovaných.  

Z práce jsem nevyčetla příliš mnoho přínosných závěrů. Jedná se ale o práci 

bakalářskou a je třeba ocenit, že autorka k jejímu zpracování přistoupila se zájmem a 

snahou do tématu více proniknout. Dle mého názoru tedy postačí závěr, že lidé bez 

domova v seniorském věku jsou vystaveni větším rizikům, než mladší lidé ve stejné 

situaci a že by bylo vhodné vybudovat služby specificky orientované na osoby bez 

přístřeší v seniorském věku.  

Doporučuji, aby se bakalantka při obhajobě své práce zaměřila na otázku jak by bylo 

vhodné koncipovat službu specificky orientovanou na osoby bez domova 

v seniorském věku.  



Práci i přes výše uvedené výhrady doporučuji k obhajobě a doporučuji jí klasifikovat 

stupněm velmi dobře, spíše dobře, dle výsledku obhajoby.  
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