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Předložená diplomová práce se zabývá tématem,  jehož význam začíná být v současnosti 

v České republice vysoce aktuální, a to především v organizacích pracujících s osobami 

sociálně vyloučenými. Ačkoli bezdomovectví je fenomén s dlouhou historií, některé jeho 

projevy a souvislosti jsou v dnešní době zcela specifické.     

 

Cílem práce autorky bylo  zjistit, jaké faktory způsobily u bývalých uživatelů azylového 

domu návrat z komerčního typu ubytování.  

  

Autorka se dobře orientuje v kulturně historickém kontextu bezdomovectví, legislativě, 

typologii. Uvádí pro komparaci model sociálních služeb v Polsku,  kde se zúčastnila stáže.   

Autorka dokládá svůj přehled,  znalost literatury a dat z této oblasti.  Dokládá svoji odbornou 

znalost cílové skupiny z vlastního působení v azylovém domě, tedy cílové skupiny,  kterou 

v rámci empirického šetření zkoumá.  Výrazným rysem diplomové práce je důkladné 

empirické šetření v Centru sociálních služeb Bohuslava Bureše Armáda spásy , na základě 

kterého autorka vyvozuje vlastní závěry o důvodech návratu osob zpět do tohoto zařízení.   

 

Osnova textu byla logicky navržena,  přechody mezi kapitolami jsou plynulé, navazující. 

Stylistika textu též dobrá, argumenty jasné.  Analýza dat je velice podrobná, avšak místy na 

úkor přehlednosti a čtivosti.  

 

Výtky uplatňuji k nedostatkům v citacích a k chybám v poznámkovém aparátu (nedodržení 

ISO 690-692).   

 

Poněkud nejasný je důvod, proč diplomantka na závěr svých šetření  stanovuje hypotézy(!!!).  

Toto je krok, který je v logice postupu výzkumů nestandardní.  

 

Práce obsahuje zajímavý materiál, pečlivě zpracovaný standardními metodami,  dokazuje 

schopnost diplomantky orientovat se v relevantních zdrojích a širších kontextech sociální 

reality  a pohybovat se samostatně v náročném výzkumném terénu.   

 

Navrhuji klasifikaci výborně – velmi dobře podle výsledků obhajoby práce.            

 

Otázka pro diplomantku:   

1) Vysvětlete, proč jste jako závěr svých výzkumů stanovila hypotézy (str. 85 Vaší práce) 

2) Jaká doporučení, na základě Vašich poznatků z výzkumu, byste adresovala vedení 

Azylového domu  k prohloubení sociální integrace sledované cílové skupiny?  

  

 

 

15. srpna 2012      PhDr. Jaroslava Šťastná 

    


