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Autor, Mgr. Jakub Marek, se ve své bakalářské pracl zameruJe na problematiku 
bezdomovectví z hlediska reintegrace osob, které ztratily svůj domov. Cílem předložené práce je 
především analýza intrapsychických a sociálních vlivů, které znesnadňují změnu životního stylu 
těchto jedinců. Předložená práce přináší množství dosud málo známých informací o 
bezdomovectví, jež autor načerpal během terénní práce se svými klienty. Oponentka by chtěla již 
na začátku zdůraznit, že se jedná o velmi zajímavou, čtivou a zevrubně zpracovanou odbornou 
práci. Studie s obdobným zaměřením u nás doposud chybí a také v zahraniční literatuře bývají 
uvedené aspekty bezdomovectví zmiňovány spíše výjimečně. Jedná se tedy o text, který je nejen 
kvalitní svým zpracováním, ale také zcela originální volbou tématu. 

Bakalářská práce je členěna do sedmi kapitol. V šesti převážně teoreticky pojatých 
kapitoláGh autor nejprve definuje fenomén bezdomovectví a popisuje jeho příčiny. Dále se 
zaměřuje na sociálně podmíněné překážky opětovného začlenění jedinců bez domova do bydlící 
společnosti. Následující kapitola je věnována historickému vývoji uvedeného sociálního jevu. 
Poslední tři kapitoly tematizují životní styl, resp. strategie přežití "na ulici", generační specifika 
bezdomovectví a adaptační fáze, jimiž jedinec po ztrátě domova typicky prochází. Poslední 
kapitolu tvoří sedm kazuistik jedinců žijících na ulici, s nimiž autor udržoval kontakt v rámci své 
profese. Na základě jejich příběhů poukazuje na okolnosti, jež znesnadňují reintegraci těchto 
jedinců do bydlící společnosti, a zároveň naznačuje, za jakých podmínek by tato změna mohla být 
reálná. Závěr je shrnutím výše uvedeného i nástinem určitého návrhu jak pracovat s jedinci, u 
nichž již došlo k adaptaci na život mimo domov, který by zohledňoval komplexitu a spletitost 
osobnostního, sociálního i ekonomického kontextu jejich situace. 

Předložená bakalářská práce je vhodně strukturována. Autor vychází z imponujícího 
množství odborné české i zahraniční literatury, se kterou pracuje přiměřeně tvořivě. Mnohé 
prezentované poznatky však mají svůj původ přímo v terénní práci. Přínos textu spočívá tedy i 
v tom, že se jedná o poznatky, k nimž se odborník mimo osobně navázaný kontakt s příslušníky 
dané populace nemůže dostat. Autor tak získává možnost odhalit a poukázat na mnohé dosud 
neznámé souvislosti, které znesnadňují pomoc osobám bez domova a jejichž zohlednění se jeví 
pro práci s dlouhodobým efektem s uvedenými klienty jako zásadní. 

. Text je psán velice čtivě a na mnoha místech je obohacen drobnými kazuistickými příklady 
autorov praxe. Autor k tématu přistupuje s velkou citlivostí a se schopností přiměřeného 

,nadhledu ve vztahu k reálným možnostem zm n o stylu svých'KlÍemu':-rpres---vySe 
uvedené těžkosti je zde zřejmý veskrze pozitivní vztah a respekt vůei kllemum. Čfenárl text 
zprostředkovává pohled na populaci bezdomovců jako na výrazně heterogenní skupinu 
obyvatelstva a napomáhá eliminovat běžně rozšířené sociální stereotypy, jež bývají s touto 
skupinou jedinců spojovány. Drobná výtka se týká stylistických nepřesností a výskytu některých 
O~!lačení (např. "kriminálníci" na s. 50). Oponentka předloženou práci (či alespoňTeJíVellf61rčástj
doporuč\i]epo textové úpravě k publikaci v některém z odborných nakladatelství. 

Předložená bakalářská práce svou odbornou úrovní i kvalitou zpracování výrazně převyšuje 
běžný standard bakalářských prací. Rozhodně splňuje předepsané požadavky a oponentka ji zcela 
jednoznačně hodnotí známkou: 

"výborně" 


