
Posudek 

na bakalářskou práci Terezy Moryskové 

Problematika návazných sociálních služeb pro lidi bez přístřeší,  

Azylový dům Armády spásy v Praze 

 

Tereza Morysková zpracovala bakalářskou práci na základě svých 

několikaletých zkušeností z práce s lidmi bez přístřeší a volně navázala na svoji 

absolventskou práci. Kromě zkušeností se v práci odráží i její zaujetí tématem a 

vyhraněné postoje. Snaží se ukázat často skryté souvislosti a odmítá povrchní 

odsuzování a negativní postoje vůči této skupině lidí. Mnozí z nich se ocitli 

v nezáviděné životní situaci ne svou vlastní vinou a často jsou i v důsledku 

stávajícího sociálního systému v bludném kruhu, ze kterého se bez pomoci 

společnosti nemohou dostat. Vzhledem k nárůstu spíše konfrontačních přístupů 

v současné společnosti, považuji tento  přístup za velmi cenný. 

Logické uspořádání práce dává dobré předpoklady pro zvládnutí tématu. Po 

představení tématu a stanovení cíle v úvodu, shrnuje druhá kapitola základní 

charakteristiky bezdomovectví, třetí a čtvrtá jsou věnovány Armádě spásy a 

jejímu azylovému domu v Praze, kde autorka působí. Jádrem práce je pátá a 

šestá kapitola charakterizující skupiny klientů azylového domu podle 

převládajících příčin jejich pobytu a ukazuje častou bezvýchodnost jejich 

situace. Působivé jsou rozhovory se čtyřmi „typickými klienty“, které situaci 

ilustrují. V závěru autorka shrnuje poznatky a ukazuje na nezbytnost návazných 

sociálních služeb včetně nových typů zařízení, které by mohly situaci zlepšit. 

Přes nespornou užitečnost a celkové dobré vyznění práce musím připojit několik 

kritických připomínek, na které by autorka měla reagovat v rámci obhajoby. 

Kapitola zabývající se obecnými charakteristikami lidí bez přístřeší a příčinami 

bezdomovovectví by měla být přehlednější a více strukturovaná. Autorka si je 

vědoma vzájemné provázanosti a nechává se jí příliš ovlivnit. Mezi 

organizacemi zabývajícími se pomocí lidem bez přístřeší nejsou zmíněny orgány 

státní správy a samosprávy, které mají svoji nezastupitelnou roli. 

Kapitola charakterizující Azylový dům Armády spásy v Praze a Centrum 

sociálních služeb Bohuslava Bureše by měla obsahovat i kvantitativní a další 

faktické údaje, aby si čtenář mohl udělat lepší představu o rozsahu pomoci a 

služeb. Závěr vyznívá příliš obecně. Práce bohužel obsahuje některé drobné 

„překlepy“ a stylistické neobratnosti. Celkově práce splňuje požadavky kladené 

na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

Návrh hodnocení D – uspokojivě 

 
 

V Praze dne 17.5.2010                                      ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. 

                                                                                     vedoucí práce 


