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Bakalářská práce Terezy Moryskové navazuje na její absolventskou práci 
z loňského roku. Dále rozvíjí téma lidí bez přístřeší, které je zřejmě srdečním 
tématem autorky. Praktickou zkušenost čerpá ze své zkušenosti s prací v 
CSS Armády spásy v Praze 7 – Holešovicích. 
 
V minulé práci, kterou jsem shodou okolností také oponovala, je autorka, 
coby člověk, který se teprve seznamuje se službami pro lidi bez domova, 
optimističtější a věří, že reintegrace lidí bez domova zpět do většinové 
společnosti je jen záležitostí nalezení správné metody  a ochoty společnosti 
tuto integraci umožnit. Zde již, chce se říci bohužel, avšak nezbytně tyto 
ideály opouští a řešení hledá v rámci realistických systémových opatření, u 
kterých si ale uvědomuje jejich omezení značnou finanční náročností (více 
domovů důchodců finančně přístupných více lidem apod). 
 
Oproti loňsku je práce rozšířena a doplněna o další informace a její cíl je širší: 
zabývat se provázaností sociálních služeb pro lidi bez domova od nejnižšího 
stupně pomoci až po (ideálně) zpětné zařazení do běžného života, zapojení 
do práce  a získání bydlení. Autorka předkládá průřez službami, které 
poskytuje Centrum sociálních služeb - Dům Bohuslava Bureše Armády spásy 
v Praze 7 – Holešovicích. Dále pak předkládá různé typologie bezdomovecké 
populace a vybírá nejzranitelnější skupiny obyvatel, které se v situaci 
bezdomoví mohou snadno octnout: senioři, mladí lidé, lidé, které na ulici 
vyhnaly jejich dluhy, které ovšem tímto řešením ještě narůstají (dluh na 
zdravotním pojištění). Upozorňuje také, že u většiny lidí bez domova nejde o 
jeden problém (rozvod, dluhy, ztráta zaměstnání, závislost na alkoholu nebo 
drogách...), který je do této situace přivedl, ale o kumulaci několika z nich. 
Svou typologii pak dokládá kazuistikou – rozhovorem se čtyřmi lidmi, kteří 
tyto skupiny poměrně typicky reprezentují. 
 
V závěru doporučuje, které služby je obzvláště nutné rozvinout, aby možnost 
řešení situace lidí na ulici záležela jen na ochotě a vůli dotyčného se ze své 
náročné situace postupně vymanit, a nikoli na možnosti či nemožnosti 
státních i neziskových organizací podpořit je svými programy. 



 
Práce Terezy Moryskové vykazuje, stejně jako loni, zapálení pro věc, byť 
tentokráte již poučené praxí sociální pracovnice. Její přehledy služeb 
poskytovaných Centrem sociálních služeb a pravidel k jejich poskytování je 
užitečné a zajímavé čtení. V průběhu práce v podstatě splní vše, co slibuje v 
Úvodu a v Cíli práce. Je však mírným zklamáním, že své návrhy návaznosti 
sociálních služeb pak vlastně předkládá jen jaksi letmo, v Závěru. A chybí pak 
skutečný závěr akademické práce – pohlédnout na tuto svou práci s 
odstupem a sama pro sebe i čtenáře zhodnotit, jak se jí povedlo naplnit 
přislíbené cíle. Práci tak chybí formální zakončení. 
 
A formu vidím v této práci jako vůbec největší problém. Nikoli fatální, avšak 
problém, který ji v očích posuzující stahuje o stupeň až dva dolů. Jednotlivé 
kapitoly stojí vedle sebe občas nedostatečně provázané, a z nich nejvíce trčí 
kapitoly charakterizující organizace sloužící bezdomovcům – se všemi 
stylistickými a věcnými chybami, které jsem, jako oponentka, vytkla práci před 
rokem. Je jasné, že autorka tyto pasáže pouze zkopírovala (včetně velkého 
množství drobných gramatických chyb) a už neopravila, a ty teď ruší celkový 
dojem okolních částí, které jsou zpracované kvalitněji. Nejrušivější jsou 
pasáže spojené se  Armádou spásy,  Loňské chyby se dají odpustit snáze, 
autorka pouze navštívila CSS v rámci praxe. Avšak tím, že pronikly do letošní 
práce, která je prací bakalářskou a má ukázat akademický růst autorky, jsou 
velmi rušivé, zvláště když je autorka nyní přímo zaměstnankyní jmenované 
instituce (největší koncentrace omylů s. 22).  
 

Je velmi pozitivní, že autorka využívá a zpracovává materiály, které vznikají v 
azylovém domě v rámci zavádění Standardů kvality sociální péče na základě 
Zákona o sociálních službách. Zapomíná však, že v akademické práci musí 
nejprve Standardy a Zákon představit a vysvětlit jejich smysl, ne je jen běžně 
zmínit na první řádce a očekávat, že čtenář buď ví, oč jde, nebo si to domyslí 
(str. 28, 33).  
 
Práce obsahuje všechny náležitosti. Anglické shrnutí práce by si ovšem 
zasloužilo lepší korektury. Klíčová slova v anglickém překladu se dosti míjejí s 
českým významem (vždycky pomůže ověřovat si existenci anglických pojmů 
na Internetu). 
 
Velmi pozitivní věcí na autorčině přístupu je, že zpracovává téma, na kterém 
jí záleží, a že spojuje teoretický přístup s praktickou zkušeností. Pro tuto 
kombinaci v její absolventské práci bylo možné odpustit jí některé formální 
nedostatky. V bakalářské – akademické – práci však je třeba být z formálního 
hlediska kritičtější, proto tyto nedostatky nutně snižují hodnocení. A to je 
škoda, protože jde o chyby skutečně jen formální. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 



Otázky k obhajobě: 
 

1) Jak se mohlo stát, že vám v práci zůstaly loňské chyby (chybný název 
AS, struktura ubytovny  – jako kdybyste si to před vytištěním ani 
nepřečetla)? 

2) Menší komfort domova důchodců – doporučení ze závěru: vysvětlete 
prosím podrobněji. Myslíte si, že dnešní domovy mají až tak vysoký 
komfort? A co byste ubrala? 

3) Klíčová slova – můžete si zdůvodnit (nebo opravit) překlad klíčových 
slov do angličtiny? 

4) K čemu slouží Standardy kvality sociální péče a o co vlastně jde? 
 

 

 

 

        V Praze 31. 5. 2010 
 
 
 

             Vlasta Lišková 
 

 

 
Navržená známka: dobře (C)  


