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Předložená bakalářská práce se zaměřuje na problematiku stárnutí osob bez přístřeší, 

která obdobně jako v majoritní společnosti, přináší mnoho předvídatelných, ale i neznámých 

rizik. Autorka sleduje důvody vzniku bezdomovectví v postproduktivním věku.  BP Barbory 

Lavičkové si klade za cíl, na základě polostrukturovaných rozhovorů s dotčenými aktéry, 

představit různorodost vybraných kazuistik seniorů, kteří jsou objektem zkoumání. 

Struktura práce koresponduje s vytyčeným cílem. V úvodu jsou definované záměry 

autorky a především cíl, který se jí podařilo naplnit, i když to explicitně v závěru nekonstatuje.  

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

základě svědomité přípravy popsat specifické téma v rámci problematiky bezdomovectví, která 

je na veřejnosti podceňovaná, bagatelizovaná nebo záměrně zkreslovaná. V práci lze najít jak 

pasáže zaměřené na analýzu teoretických zdrojů, tak i na určitý osobní pohled autorky, čeho si 

velice vážím.   

S odbornou literaturou autorka dokázala dostatečným způsobem pracovat. Výběr 

odborné literatury je vhodný a objem téměř uspokojivý, ale musím zdůraznit, že předmětné 

téma BP zatím není odpovídajícím způsobem k závažnosti tématu publikačně dosti 

diskutované. Studentka v praktické části prokazuje schopnost aplikovat výzkum, nutno dodat, 

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

získat patřičné množství odpovídajících podkladů. Vyhodnocení výzkumu je přehledné a 

srozumitelné, dle mého názoru by bylo možné tento výzkum rozšířit a pokračovat s ním 

například v magisterském studiu. 

Celkově bakalářská práce autorky Barbory Lavičkové splňuje všechny náležitosti pro 

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

zkoumala problematiku stárnutí osob bez přístřeší s jejími dopady na podmínky seniorů 

v extrémní životní situaci. Práci hodnotím jako velmi zdařilou. 
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Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím stupněm Výborně 

 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1) Byla byste schopna, na základě vašeho bádání, navrhnout nějaký typ opatření, které by 

přispělo k motivaci seniorů bez domova změnit svoji situaci, respektive jejich účinné 

reintegraci? 

2) Domníváte se, že by měl vzniknout hospic pro seniory bez přístřeší nebo by se měly spíše 

vytvářet podmínky pro jejich umístění do stávajících zařízení pro tento účel? 
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