
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci mgr. Jakuba Marka "Psychosociální 

bariéry v reintegraci bezdomovců". 

Téma bakalářské práce odpovídá profesnímu zaměření autora a lze je považovat za vhodně 
zvolené. Práce není členěna standardním způsobem, to by bylo vzhledem k velmi malému 
počtu studií zaměřených na problematiku bezdomovectví v Čechách jen těžko možné. Její 
hlavní část tvoří zpracování vlastních zkušenostf, které jsou interpretovány v kontextu obecné 
teorie osobnosti, praktickou část tvoří kazuistiky různých bezdomovců, které slouží jako 
reprezentativní ukázka různých kategorií těchto lidí. Rozsah práce přesahuje požadavky a 
odpovídá spíš magisterské práci. 

Obecnou část práce tvoří sedm kapitol, které na sebe logicky navazují. Autor po úvodním 
vysvětlení důvodu volby tohoto tématu a svého přístupu k němu pokračuje definicí 
bezdomovectví a vymezením jejích předpokládaných příčin. Kapitolu věnovanou 
psychosociálním bariérám reintegrace bezdom()vců by bylo vhodnější umístit až na konec 
obecné části, před kazuistiky, nebo by měla být nazvána trochu jinak. Obsahově jde spíš o 
důvody, proč se různí lidé stanou bezdomovci. Kapitola je zpracována přehledně a bere 
v úvahu :všechny hlavní faktory, které jsou považovány za vnější, kontextuální příčiny 
bezdomovectví. Historie bezdomovectví je rozdělena účelně do tří fází, které odpovídají 
společenským proměnám v České republice a s tím související možností vůbec jako 
bezdomovec existovat. Velmi zajímavá a pravděpodobně nejvíce zdařilá je kapitola 
pojednávající o bezdomovectví jako specifické subkultuře. Autor zde popisuje typické 
způsoby chování a životního stylu pražských be'zdomovců. Užitečná je i informace vztažená 
k vývojově podmíněným specifikům bezdomovectví, zajímavé je zejména upozornění na 
rozdílnost skupiny mladých bezdomovců, kde jde velmi často o dočasnou změnu chování a u 
nichž je zřejmě největší možnost návratu do společnosti. Velmi zajímavá je subkapitola o 
bezdomovcích-seniorech o nichž mají i profesionálové velmi málo informací. 

Osm kazuistik, které autor použil pro ilustraci různých důvodů i různého způsobu 
bezdomovecké existence, je pěkně zpracováno. Z textu je zřejmé, že autor tyto lidi osobně 
dobře zná a má s nimi vlastní zkušenosti. 'text poskytuje čtenáři důležité informace, 
především potvrzuje předpoklad, že bezdomovecká populace je velmi různorodou skupinou a 
tudíž je třeba i při práci s těmito lidmi volit různé strategie. Závěr práce nabízí určité přístupy 
k řešení problémů lidí bez domova a shrnuje i podněty k dalšímu zkoumání dané 
problematiky. 

Celkově jde o velmi zdařilou práci, která svou obsahovou úrovní výrazně přesahuje běžné 
bakalářské práce. Určité nedostatky lze najít ve formálním způsobu zpracování textu jehož 
kvalita trpí občasnými pravopisnými chybami l formulačními neobratnostmi. Pro případnou 
publikaci je třeba text z tohoto hlediska pečlivěji upravit. Lze naopak ocenit množství 
literárních zdrojů (i když se autor i v citacích dopouští formálních nepřesností), zejména 
proto, že pro danou tématiku mnoho zdrojů neexistuje. 

Předložená bakalářská práce ve svém obsahu překračuje požadavky kladené na tento druh 
závěrečných písemných prací a proto ji lze doporučit k obhajobě, navržená klasifikace: 1. 

V Praze dne 21. 4. 2010 Dr. M:-Vágnerová, CSc. 
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