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Bakalářská práce se věnuje problému bezdomovectví v české společnosti a nahlíží na něj 
v kontextu systému evropského víceúrovňového vládnutí. Cílem práce je jak srovnání zásadních 
dokumentů evropského víceúrovňového vládnutí, vztahujících se k řešení problému bezdomovectví
(vpodstatě jde o pohled „shora“), tak zjišťování příčin bezdomovectví konkrétních dotčených osob 
a možností jejich opětovné sociální integrace (spíše pohled na problém „zdola“). Tyto dvě části se 
vzájemně doplňují.

Struktura práce je logická, po jasném vymezení cílů a otázek následuje přehled relevantních 
teoretických poznatků, dále přehled vývoje politik na jednotlivých úrovních vládnutí, v empirické 
části potom nejprve kapitola o použitých metodách a výsledky - srovnání zásadních politických 
dokumentů dle vybraných kritérií a kvalitativní výzkum čtyř klientek azylového domu o.s. Naděje. 
Poté následuje závěr, ve kterém autorka shrnuje dosažené výsledky. 

Vztahy teoretických poznatků autorka schematicky znázorňuje za pomoci myšlenkové mapy 
příčin a důsledků bezdomovectví, což čtenáři umožňuje lépe pochopit strukturu a výběr teorií.
Teoretické poznatky zahrnuté do této kapitoly jsou vhodně zvoleny a uvedené informace jsou věcně 
správné. Pouze bych doporučovala do této kapitoly zahrnout také objektivní a subjektivní faktory 
vzniku bezdomovectví dle Hradeckého, které autorka využívá dále v empirické části (srovnává tyto 
poznatky s vlastními zjištěními z kvalitativního výzkumu).

Autorka zvolila pro porovnání politik na různých úrovních vládnutí metodu komparativní analýzy 
cílů s jasně vymezenými kritérii srovnávání. V rámci kvalitativního výzkumu vybraných 
bezdomovců užila metody polostrukturovaných rozhovorů, která jí umožnila získat od respondentů 
volnější odpovědi, a zároveň je vzájemně porovnat.

Autorka odpověděla na všechny vytyčené otázky. 

Na práci oceňuji zejména provedený kvalitativní výzkum, který ilustruje komplexní povahu 
problému, se kterým se jedinec bez domova musí vypořádat. Tuto komplexitu autorka vyjadřuje 
schématem na s. 48. Zajímavé by jistě bylo i šetření mezi pracovníky azylových domů a jejich 
pohled na možnosti opětovného začlenění klientů do společnosti.

Autorka se ve své práci opírala o velké množství relevantní literatury, kterou podrobně a 
přehledně citovala. Po grafické, jazykové a stylistické stránce nelze autorce nic vytknout.

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „výborně“.
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