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     Předložená práce čítá 82 stran textu, je doplněna třemi vhodně volenými přílohami. 

Studentka formulovala vysoce potřebné téma, zpracovávala jej s pozoruhodnou pečlivostí a 

patřičným vhledem. Velice oceňuji tříletou praxi v dané oblasti a schopnost psát na základě 

vlastních odborných předpokladů. Vznikl tak citlivě psaný, informačně bohatý text, který 

„netrpí“ kategorickými soudy, moralismy ani tendencí dokonale a rázně vyřešit složitá 

společenská témata. Škoda jen, že kvalitu celého textu snižuje chybně stanovený cíl. Chybí 

„vodítko“, které by studentce během psaní pomáhalo rozlišit podstatné od nepodstatného. 

Téma bezdomovectví je velice široké, členité a obtížné. Lze jej kvalitně zpracovat jako celek 

v diplomové práci? Která související témata sem patří, která již nikoli? Bylo zapotřebí 

představovat tolik dílčího a „větvit“ nové a nové myšlenky? Proč autorka lépe nevyužila 

vlastní bohatou zkušenost a té se v prvé řadě nevěnovala, proč nevytvořila komentáře 

k předestřeným teoriím? Proč se namísto toho rozsáhle věnovala poznatkům dostatečně 

sepsaným v dostupných pramenech, na něž bylo možno odkazovat?  „Neduhem“ předložené 

práce je mnoho zbytečného textu, který odvádí čtenáře od podstaty, kterou měly být možnosti 

pracovní rehabilitace. Výsledek je místy rozpačitý právě proto, že studentka nevyužila 

vlastního potenciálu. Namísto toho se zcela korektně a s patřičnou pečlivostí věnovala práci 

s literaturou, což by bylo v pořádku, kdyby se nejednalo o tzv. „výpiskování“, snad ve snaze 

zachytit k tématu vše. Ale to nelze. Uvedená snaha musela stát mnoho cenného času, který 

potom chyběl při jazykové korektuře. Formulace cíle činí dojem, jako by byl „horkou jehlou 

ušit na míru“ již napsané práci, o čemž by svědčil i použitý minulý čas namísto budoucího. 

At´už je skutečnost jakákoli, chybné vymezení cílů autorky je snad jedinou závažnou, avšak 

fatální chybou textu. Následující nedostatky jsou převážně snadno odstranitelné. 

     Kvalitu jinak kultivované práce snižuje místy heslovitý způsob psaní (s. 46 aj.) a 

nesrozumitelné věty s chybami (s. 47 aj.). Odborná kompilace by měla být sestavena 

tematicky, nejde o to vypisovat po odstavcích myšlenky jednotlivých autorů. Je obvyklým 

nedostatkem, že diplomové práce mají podobu učebnic nebo příruček, k čemuž přispívá i 



nesprávné použití 1. os. pl. („měli bychom se soustředit“, „nyní si představíme“ apod.). 

V případě této práce si ale dovedu přestavit, že by po jistém „vyškrtání“ mohla sloužit jako 

zdařilý přehled k tématu. Potom by ale bylo nutné doplnit chybějící čárky ve větách 

vedlejších, jsou jich bohužel desítky. Další překlepy a opakování pasáží (s. 10) pokládám za 

důsledek časového nedostatku, studentka by jinak dokázala dobře psát. 

     Velice chválím práci se zdroji. Jen pokud se opakují citace pod sebou, užívá se „tamtéž“, 

v citacích pod čarou není nutno vypisovat všechny bibliografické údaje, stačí až v závěrečném 

seznamu. Ale to jsou skutečně drobnosti. Škoda jen, že autorka nevytvořila více vlastního 

textu a citovala tam, kde mohla psát samostatně (např. s. 14). Schopnost dobře odborně  psát 

byla prokázána.  

     Tématům jednotlivých kapitol by bylo vhodné věnovat samostatné diplomové práce, 

potom by bylo jasnější, do jaké hloubky se rozepsat. Postrádám kompoziční vyváženost 

kapitol. Informační bohatost je na úkor plynulosti textu. V první kapitole studentka zdařile 

přiblížila fenomén bezdomovectví. Poznámka, že tento jev nelze jednotně a přesně definovat, 

je správná. Postrádám ale autorčin komentář ke stávajícím definicím, případně naznačení, ke 

které definici se sama přiklání. Z etického hlediska je sporný termín „bezdomovec“, ač se 

v literatuře hojně užívá. Za vhodnější pokládám v názvu použitý pojem „osoba bez přístřeší“. 

Bezdomovectví sice komplexně ovlivňuje život daného jedince, avšak ten zůstává 

„člověkem“ či „osobou“, ztráta domova dílčí charakteristikou. Názory ovšem mohou být 

různé. Přínosná je kapitola 1.5, avšak zjištěná data patří do příloh. Téma druhé kapitoly je 

příliš obsažné na to, aby jej bylo možno uchopit na pouhých dvou stranách. K tezím o sociální 

politice nemám připomínek, ale proč je vyzdvihovat v této práci? Pozitivně vnímám první 

odstavec kapitoly, který je autorčiným vlastním textem. Škoda, že jich v práci není více. Třetí 

kapitola o právní úpravě bezdomovectví je potřebná, obsahuje důležité informace k tématu. 

Text je ale neúplný, chybí některé důležité mezinárodní dokumenty (právo na bydlení je 

deklarováno také ve Všeobecné deklaraci lidských práv, nověji v Evropské sociální chartě). 

Nesrozumitelný je název kapitoly 3.3. Proč „Změny v úpravě“, když jde o nově vzniklé 

právní normy? Nebylo by lepší je prostě zahrnout do 3.2? Čtvrtá kapitola je nevhodně 

citovaným zákonem o sociálních službách. Proč jej opisovat a citovat ze sekundárních zdrojů 

pasáže snadno dohledatelné v zákoně? Převážnou část textu by bylo také vhodnější zařadit do 

příloh. Služba „sociální rehabilitace“ je do textu chybně vřazena, patří ke službám sociální 

prevence (4.2.2). Některé významné pražské služby ve výčtu chybí, značnou podporu lidem 

bez domova v Praze 1 poskytují i jiné poradny (např. v ul. Karoliny Světlé aj.). Kapitola pátá 



opět souvisí nepřímo, téma je jistě důležité, ale stačilo vyjádřit několika větami a odkázat na 

zákon o zaměstnanosti.  

     Druhá část diplomové práce obsahuje „vlastní šetření a výsledky“. Tento nadpis je trochu 

neobratně užit dvakrát, přičemž text o pracovní rehabilitaci patří spíše do první, úvodní části 

práce, právě ten měl být její podstatou. Následuje výčet podrobných údajů o jednotlivých 

organizacích, po chvíli čtení ale působí dojmem textu, který lze načíst v adresářích sociálních 

služeb a na www. stránkách organizací, proč jej znovu opisovat? Opět by se hodily spíše do 

příloh, stačilo by i odkazovat. Studentka by tím ušetřila mnoho cenného času. Pokud se 

skutečně jednalo o šetření, chybí metodologický úvod (explicitně vyjádřené cíle a úkoly, 

metody, metodika atd.). Čtivost a celkovou kvalitu textu by zvýšily spíše případové studie. 

Velkou pochvalu si zaslouží sonda do činnosti jednotlivých organizací, zde se konečně jedná 

výhradně o pracovní rehabilitaci. Studentka dovedně formulovala složky pracovní 

rehabilitace, zmapovala je v jednotlivých organizacích a výsledky přehledně zanesla do 

graficky zdařilých tabulek. Čtenář je potěšen a očekává další stránky s autorčinými komentáři 

a návrhy na zlepšení podob pracovní rehabilitace. Následuje ale Závěr s poněkud lakonickým 

konstatováním toho, že studentka byla inspirována ke změnám ve své odborné práci. Není to 

trochu málo v jinak přínosné práci? 

 

Závěr: 

     Diplomová práce Lucie Ehrenbergerové se vyznačuje některými nedostatky a neznalostmi 

z oblasti odborného psaní (stanovení cíle aj.). I přes výše uvedené výtky je třeba konstatovat, 

že se jedná o nevšedně poctivou práci, která by po úpravách mohla být užita jako přehledová 

studie nebo průvodce tématem bezdomovectví. Studentka prokázala vynikající přehled o 

relevantních českých i zahraničních zdrojích a dokázala s nimi pracovat v souladu s platnými 

normami. Zájem studentky o zvolenou problematiku je evidentní, oceňuji také naléhavost 

tématu a využití vlastních zkušeností z praxe.  

 

Navrhovaný stupeň hodnocení:  velmi dobře 

 

Podnět k obhajobě: 

V čem spočívají zkušenosti a inspirace, které jste získala během psaní této práce?  

 

V Praze dne 17. srpna 2011                                                         Tereza Cimrmannová 

 



 


