
Posudek na diplomovou práci Evy Brabencové
,,Možnosti osamostatňování a reintegrace k|ientů dlouhodobého azylového
ubytování pro osoby bez přístř€ší- se zaměřením na hlavní město Prahu.6

PfudloŽená diplomová pnáce představuje sondu do multifaktoriální probleuratiky
bezdomovecM. Jednrí se o aktuální a rovněž velmi složité téma

Práce je členěna do dvou částí - teorďické a praktické, které jsou členěny do jednotlivých
kapitot. Práce je velmi dobře strukturovaná' návaaost jednot|iých kapitol je logická. I když
se autorka s danou problematikou zaměfuje na bl.m.Prahu, velmi dobře vystihla i exkurz do
Litvínova a ostavy. V teoretické části práce vpžtvájak poznatku teoretických _ řádnými
citacemi z odborné literatury, tak i svých zkušeností ze své z*raniční stáže. Velmi dobře jsou
zptac,ovány kapitoly o sociálních službrách určených pro osoby bez pfisťeší v hl.m.Pra:ze a o
bytové politice v ČR potažmo v hl.m.Praze. Vebni přínosná je kapitola o dvou ásadních
konceptech v oblasti reintegrace lidí bez domova - Housing first (okamžité bydlení) a
Housing ready (prostupné bydlení).

Pnmí díl praktické části obsahuje popis a rozbor konkrétrích aktivit v oblasti tréninkového a
sociáJního byďení v hl.m. Ptaze, k němuž jsou ještě přiřazeny projekty a programy
realizované v LiMrrově a v ostravě. Jelikož se nejedná o v;ýz.krrm, měl by byt tento oddíl
součástí teoretické ěásti. Druhý díl praktické ěásti je zaměřen na zájem městslcých částí
hl.m.Prďry o problematiku bezdomovectví. Za yýztrumnou metodologii diplomantka zvolila
dotazrrík s otevřenými otáz.karú, kteý adresovala na jednotlivé městské ěásti zabývající se
sociální problematikou. Nízkou návrafirost lyplněných dotazníků lze přičíst pracovní
vytíženosti pracovníkťr veřejné sPnívY, tltdíž |zs pfudpoHádat, že větší nrívratnost by měl
dotazník s otázkarni v kombinaci uzavfuných s polootevfunými. Na škodu by nebyla osobní
návštěva ďplomantky na jednotlivých úřadech městshých čásť, kde by realizovala fizsný
rozhovor. Výstup dotamíkového šeťerrí odpovídá zadání diplomové pnáce.

Bude.li předložení ďplomová práce obhájena' doporučuji její ohodnoceď známkou velmi
dobtu.
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