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Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)
(systematické chybování ve slově dysfukce)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčlenění textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, 
použitelnost výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Podle jakých kritérií posuzovala autorka práce úspěšnost a neúspěšnost ukončení 
pobytu klientů v azylovém domě

2. Jaké systémové nedostatky sociálního zabezpečení brzdí dle autorky práci s lidmi bez 
domova a co by bylo vhodné zlepšit?

3. Jaké metody práce s bezdomovci lez považovat za sociálně pedagogické?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Cílem k obhajobě přeložené diplomové práce je dle autorky seznámení s fenoménem 
bezdomovectví a nabídnutí možností pomoci při řešení již vzniklé situace sociálního 
vyloučení (volně dle s. 8). Cíl bylo možno vyjádřit pregnantněji a koncizněji, je rozmanitě 
formulován na celé citované straně. Lze však konstatovat, že byl v zásadě splněn teoretickým 
propracováním problematiky. Celá práce je napsána jasně, má logickou strukturu, zároveň je 
v ní patrné zaujetí pro téma. Dovedně jsou též využity profesní zkušenosti autorky.

Teoretická část práce
Autorka vychází z četné relevantní odborné literatury a legislativních norem, prokazuje 
vysoký stupeň obeznámenosti s problematikou. Z metod vědecké práce využívá postupy 
deskriptivní, interpretativní a v empirické části kasuistické, založené na dlouhodobém sběru 
dat. 

Empirická část práce
Cíl empirické části, sestavení případových studií a extrapolování charakteristik klientů 
azylového domu, kteří úspěšně a neúspěšně dokončují pobyt, byl dle mého soudu naplněn 
částečně, neboť je otázka, zda klienti zahrnutí do skupiny úspěšných skutečně úspěšní byli 
(chybějí zde kritéria, podle nichž by byla úspěšnost a neúspěšnost stanovena). 
Oceňuji dobrou přípravu na zvládnutí kvalitativní metodologie založenou na studiu odborné 
literatury (Švaříček, Hendl) a zejména důkladné a citlivé zpracování rozsáhlých kasuistik 
deseti klientů azylového domu. Zároveň kladně hodnotím precizně podané odpovědi na 
výzkumné otázky, byť klíči rozdělení klientů měla být věnována větší pozornost. 

Dílčí formální výhrady:
Ve výčtu možných opatření pro zlepšení situace bezdomovců na trhu práce je poněkud 
neústrojně uvedeno heslo „dluhy“ (s. 43).
Na s. 37 není řádně dodržena citační norma, ale tento prohřešek je v textu ojedinělý. 
Pozor na ortografii pojmu dysfunkce, dysfunkční (v celém textu).

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře, v případě kvalitní obhajoby i výborně.

V Berouně, dne 11.1.2011 -----------------------------------
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 
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