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U předložené práce nespatřuji nějakou zásadní chybu. Veronika Košťálová
odpovědným a systematickým způsobem dokázala strukturovat

velice

jednotlivé části práce a

dospět tak k poznatkovému posunu, který je z hlediska našeho pohledu na současné přístupy,
možnosti a výsledky integrace bezdomovců do české společnosti poměrně dost aktuální.
K přehlednosti zpracovaných údajů z veřejně politických dokumentů

na jednotlivých

souvisejících úrovních vládnutí, přispěla tabulka na str. 36. Autorka se nechala inspirovat
podobným metodickým přístupem prací prof. Langa (Londýn) ohledně obezity. V7zkumný
problém zde byl vhodně zúžen na analýzu cílů. Z jejich analýzy pak bylo možné zjistit, jak se
postupně směrem odshora dolu cíle, sledující integraci bezdomovců do společnosti, vytratily.
Při konzultacích jsme věnovali poměrně dost pozornosti všem souvisejícím otázkám.
Metodická část je zpracována ve dvou přístupech: (1) komparativní analýza cílů politiky
sociálního začlenění, (2) polostrukturované rozhovory s bezdomovkyněmi (Naděje, Praha).
Při konzultacích jsem měl možnost detailně diskutovat přípravu k rozhovorům, Veronika
Košťálová respektovala také potřebu zajistit informovaný souhlas od dotazovaných.
Metodický přístup byl koncipován v rámci plánu výzkumu, rozdělen na odpovídající fáze a
také pořízená data z rozhovorů jsou přehledně a jasně zpracována (str. 48.-58.).
Řešili jsme také problém, jestli zahrnout do empirického výzkumu otázky, zaměřené na
příčiny vzniku bezdomovectví u dotazovaných žen. Po předchozích kvantitativně zaměřených
jiných pracech v ČR a u našich studentů, to bylo ovlivněno zvědavostí ohledně výsledku. Tato
volba se ukázala určitě jako vhodná, neboť takto získané výsledky přispívají k našemu
porozumění fenomenu bezdomovectví v ČR, za podmínek, které s sebou přinesly proběhlé
sociální a ekonomické změny.
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Z hlediska poznatkového přínosu této práce jde: (1) zjištění o chybějícím explicitním cílovém
zaměření české veřejné a sociální politiky na reintegraci

bezdomovců (tomu bohužel

odpovídají negativní výsledky v praxi), (2) příspěvek k našemu porozumění, pokud jde o
příčiny vzniku bezdomovectví v české společnosti po roce 1990 (tato zjištění mají značný
význam při bourání zavedených mýtů o tom, že jde o skupinu lenochů, kterým se nechce
pracovat), (3) zjištění o tom, že většina bezdomovců projevuje ambici integrovat se do
společnosti. Tyto výsledky potvrzují zahraniční poznatky a jsou významným a použitelným
východiskem pro vlastní tvorbu souvisejících veřejných a sociálních politik v této oblasti
v ČR.

Předloženou práci navrhuji hodnotit jako výbornou a s potěšením navrhuji hodnocení
doplnit také o pochvalu panem děkanem. Přestože studentka neměla asi snadné podmínky pro
studium (práce), dokázala se i tak vypořádat s řešením výzkumného problému způsobem,
který mohu použít i jako určitý vzor pro další studenty. Navíc si myslím, že tato práce má
šanci, při dnešních možnostech zveřejnění na internetu, aby zaujala širší okruh jejích čtenářů,
pracovní v oblasti sociálních služeb nebo tvůrců veřejné a sociální politiky.
Petr Háva
9.6.2011
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