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Aktuálnost tématu
Autor si zvolil téma velmi aktuální a s výhledem do budoucnosti nosné. Jedná se o téma
v české sociálně_politické či veřejně_politické odborné literafuře dosud málo zpracované.
Zvý?kilnÍlé části diplomové pníce plyne zjištění, že optimální správní jednotkou pro řešení
problému je z pohledu zástupců strítní správy a samosprávy hla| coŽ otevitá řadu otázek pro
sociální politiku a stategické uvažovéní na urovni laajů. Jak autor zmiňuje, řešení zvoleného
veřejně_politického problému vyžaduje spolupráci více ministerslcých resortů, orgrínů strítní
správy a samosprávy, podnikatelslcých subjektů a neziskoqých organtzací. Není tedy pochyb o
aktuálnosti a vhodnosti zvoleného témafu jakoŽto problému veřejně politického.
Jedná se o téma ewopského qýznamu. Jak je uvedeno v diplomové ptáci, Evropská unie na
tuto skutečnost ve svych akturálních strategických dokumentech reaguje.

Cíle práce a jejich naplnění
Autor si stanovuje jasné cíle a ve své diplomové práci je vyčerpávajícím zpusobem naplňuje.

Metodologie
Soubor zvolených metod je adekvátrrí ke zkoumanému problému. Metody jsou správně
zvolené ke zpracování cílů diplomové práce, které zahrnují jak teoretické, tak i praktické
aspekty řešení problému. Zvláště vydďeným způsobem byla využita metoda strom problémů.

obsah práce
K obsahu ptáce nemá oponentka připomínky. Jedná se o pěkně a vzomě zpracovanou'
výjimečně zdďilou, podrobnou a současně komplexní analýzu i syntézu zkoumaného
problému. Je zňejmá autorova hluboká znďost zvoleného tématu. Pojetí je komplexní nejen ve
smyslu analýzy příčin problémů, ale i ve smyslu zsraŽovartých teoretických konceptu. Ve
smyslu hledrání optimální varianty řešení problému nedostatečné efetÍivnosti pobytoých
služeb sociáIní prevence pro ''rough sleepers* nabývají zvolené teoretické koncepty i
explanační hodnoty.

Formální úprava práce
Diplomová práce je formálně velmi dobře zptacovina. Velmi dobrá je práce s použitou
literaturou. Pro zpřehlednění vysledků výzkumu uživá autor za jednotlivými kapitolami
shrnutí, což napomiíhá orientaci ve velmi informačně bohatém textu, kteý by se jinak mohl
stat pro nezasvěceného čtenáře pro svoji bohatost až nepřehledným. Drobnou připomínku by
měla oponentka k moŽným úpraviím v grafickém slova smyslu. Text by mohl bfi v někteqých
pasaŽích lépe graficky strukturovaný, aby zůstal přehledný i pro méně zasvěcené čtenďe.
Doporučila by například pomocí nadpisů Zvyrazl'rjit klíčová sdělení, tedy text více graťrcky



hierarchizovat neboli zpřehlednit. Taktéžbypotéza pnice, která je v texfir uvedena a v ávěru
revidována" by mohla bý více gaficky nytaněnu Podtžené písmo by mělo být nďrrazeno
jinou grafickou úpravou Ke zdokonalení diplomové ýace by oponentka nawhla pár
drobných jazykoých úprav. Několik málo obecných slovních Yytazn by bylo možné nďrradit
odbornými pojmy' neboť autor s nimi po obsďrové stiínce jako s odbornými pojmy pracuje.
ovšem na hodnocení práce nemají $rto drobnosti Žádný vliv.

Celkové hodnocení práce:
Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ odborného textu. Doporučuji
ji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou.
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