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Výběr tématu DP je zaměřen na určitý segment problematiky bezdomovectví, 
návratnosti lidí bez domova do pobytových sociálních služeb, konkrétně největšího 
poskytovatele za nestátní neziskové organizace v České republice s mezinárodní 
působností, Armádu spásy. Přestože obecně diskutované téma: „Jaké procento lidí bez 
domova se prostřednictvím sociálních služeb podaří zařadit do běžného způsobu 
života“, je častým předmětem dotazů laické ale i odborné veřejnosti, nevěnuje se mu 
doposud žádná odborná publikace a zatím nejsou známé případy, kdy by se jim 
věnovaly i studentské práce. Z tohoto důvodu je důležité ocenit volbu tématu.  
 
Diplomová práce je rozdělena tradičně na teoretickou a praktickou část, přičemž 
objemově jsou obě vyvážené. Prvních 7 kapitol se věnuje terminologii, dělení a 
charakteristikám, které nelze opomenout v každé práci, která má vysvětlit složitý 
sociálně patologický jev, který navíc v České republice získal legitimní kredit až po roce 
1989. V kapitolách 8-9 se lze seznámit s klíčovými okruhy problematiky, jako jsou 
zdravotní stav, možnosti zaměstnávání a přibližné počtu lidí bez domova na území 
hlavního města Prahy. Za zdůraznění stojí zařazení polského modelu v 11té kapitole do 
struktury tématu, který může být pro české odborníky inspirací a zároveň počátkem 
diskuse o shodných a rozdílných podmínkách země, která je počtem obyvatel a 
rozlohou nesrovnatelně větší než Česká republika, ale geopolitickou polohou a 
sociokulturním vývojem v určitých aspektech podobná.  
Závěr teoretické části popisuje azylový dům (dále AD) ve kterém autorka provádí své 
výzkumné šetření. Popis služeb a způsobu evidence AD se jeví jako zajímavý kompilát, 
čtenář se může v této kapitole zorientovat v rozsahu a úrovni poskytovaných služeb, 
které jsou zároveň kritériem pro vyhodnocení návratnosti jedinců k využívání pobytových 
sociálních služeb.  
 
Praktickou část studentka začíná popisem výzkumu a odůvodněním výzkumných metod 
a technik. Vzhledem k nejednotnosti užívané sociologické terminologie v oblasti 
metodologie, nelze studentce přímo vytknout, že neuvádí zvolenou metodu (str. 49), 
kterou je buď kvantitativní, kvalitativní anebo smíšený model a po té některou z jejích 
technik (v tomto případě analýza dat a rozhovor) jak to zmiňují například sociologové 
Jan Hendl, nebo Miroslav Disman.  
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Přesto techniky pro výzkumný záměr jsou vhodně zvolené a objem výzkumného vzorku 
se jeví jako dostatečný. Velmi kladně lze hodnotit obsáhlou výkladovou část 
výzkumného šetření, která rozebírá jednotlivé oblasti získaných dat. Poněkud netradičně 
a do určité míry proti logice věci působí stanovení hypotéz až po analýze vytěžených 
dat. Lze předjímat, že se autorka pokusila o otevřený konec pro pokračování v rigorózní, 
nebo disertační práci. V závěru práce studentka konstatuje, že se jí podařilo naplnit cíle 
práce. 
 
Studentka vypracovala realistický odborný text, který je možné použít pro praktické 
účely sociální práce, např. jako odbornou příručku začínajícím sociálním pracovníkům 
nebo podklad pro odbornou konferenci na zvolené téma. Studentka dokáže přiblížit 
problematiku, přičemž využívá jak získané teoretické znalosti včetně použité odborné 
literatury, tak svoje poznatky z praxe sociálního pracovníka v azylovém zařízení.  
  
 

  
 

Návrh na klasifikaci absolventské práce: 
 
Přiloženou absolventskou práci hodnotím stupněm: výborně  
 
Formulace doplňujících otázek k  ústní obhajobě: 
 
 

 

1. Domníváte se, že návratnost bývalých uživatelů pobytových sociálních služeb 
zpět do azylových zařízení by se výrazně snížila, kdyby v České republice 
existovala síť tréninkového bydlení pro lidi bez domova podobně jako známe 
například u mladých lidí vracejících se ze zařízeních pro děti a mládež?  

                                         
2. Jací další odborníci by podle Vás se sociálním pracovníkem měli tvořit tým 

v azylových zařízeních pro kvalitnější přípravu lidí bez domova na komerční nebo 
nájemné bydlení?                   

 
 
                                                                                              ……………………….. 
            podpis oponenta 
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