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Výběr tématu (vhodnost, aktuálnost): 

 

Problematika bezdomovectví se již stala na základní úrovni dobře popsané téma, ale zatím ne 

v aplikační rovině sociální práce. Studentka zvolila téma sociálních služeb v konkrétní lokalitě, 

která je problémem velmi exponovaná - Městská část Praha 7. Téma se snažila uchopit nejenom 

teoreticky, ale i prostřednictvím empirického šetření. K tomu využila své zkušenosti a postoje k 

způsobům pomoci osobám bez přístřeší.  

Cíle práce (str. 8) jsou zaměřené na zjišťování názorů uživatelů služeb, kteří využívají sociálních 

služeb v zařízeních působících na vybrané městské části a jejich popis včetně samotného Úřadu 

městské části Prahy 7, který plní exekutivní úkoly obce s rozšířenou působností. Zde realizovala 

anketu, kterou autorka zvolila pro získání dat na ověření stanovených pracovních hypotéz.  

 

Odborná část: 

 

Studentka práci rozložila do sedmi (číselně do 8) kapitol, přičemž střídavě v jednotlivých 

kapitolách popisuje teoretickou propedeutiku problematiky bezdomovectví se sekundární 

analýzou získaných informací o projektech a činnostech jednotlivých organizací řešící zkoumaný 

sociálně patologický jev (například kapitola 3, 4 a 6). Poslední sedmá kapitola je určena 

samotnému šetření, kde pro sběr dat byla použita jako základní technika anketa.  

První (číselně 2) kapitola se věnuje výchozímu popisu bezdomovectví, kde je zmiňována jeho 

podstatná charakteristika. Přestože jde o velmi stručný výčet, snaží se studentka vystihnout ty 

nejdůležitější faktory, které problém tvoří. Stálo by za zvážení, tuto kapitolu, v případě 

budoucího rozšiřování práce doplnit, o příčiny vzniku bezdomovectví, neboť sociální služby, 

které ho řeší již důsledky, musí ve svém prvoplánovaném přístupu vycházet z podstaty problému. 

Chvályhodné je, že v textu se například objevuje dělení lidí bez domova podle základní triády 

(zjevné …), dále rozdíl mezi mužským a ženským bezdomovectvím, a historií problematiky.  
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Druhá (číselně 3.) kapitola má za účel seznámit čtenáře se specifikami sociálních služeb pro 

osoby bez přístřeší. I zde by bylo vhodné rozšířit text o související zákon 111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi, který byl sice transformován
1
 (společně se z. č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách), ale řeší konkrétně finančně přímo situaci osob bez přístřeší, kterou definuje § 2, pís. e). 

Kapitola třetí (číselně 4.) je zaměřena na organizace, které vykonávají svoji činnost určenou pro 

pomoc osobám bez přístřeší na území MČ Praha 7. Konkrétně se jedná o církev Armáda spásy a 

Centrum sociálních služeb Praha, které provozuje loď Hermes, jako službu sociálního 

poradenství – noclehárnu. Vedle obecných charakteristik se v textu objevuje i historie a 

parametry poskytovaných služeb. Čtvrtá (číselně 5.) kapitola má za úkol popsat projekt, který 

realizovala Městská část Praha 7 s názvem „Odlepit se ze dna, pomůže Vám sedma“. V popisu se 

lze dozvědět, že se jedná o osvětový projekt zaměřený jak na laickou veřejnost, tak na 

potencionální žadatele o sociální služby.   

V páté (číselně 6.) kapitole autorka postihuje ty nejdůležitější informace o dávkách z. č. 111/2006 

Sb., o pomoci hmotné nouzi, o které si může za splnění předepsaných podmínek osoba bez 

přístřeší potencionálně požádat. Zde by mohl býti opět doplněn již navrhovaný § 2 téhož zákona, 

který uplatňují při pomoci osobám bez přístřeší sociální kurátoři. I přesto že se jedná o 

marginální segment celého systému pomoci v hmotné nouzi, zajímavé a informačně důležité se 

tato možnost jeví především z pohledu cílové skupiny. A to především proto, že je tato 

jednorázová dávka konkrétně zacílená a zákonem označená jako pomoc pro osoby bez přístřeší.  

Šestá (číselně 7.) kapitola se věnuje komunitnímu plánování na Praze 7, které má mimo jiné i 

v rámci střednědobého plánu řešit problematiku bezdomovectví na jejím území. Je chvályhodné, 

že autorka tuto diskutovanou metodu ve své práci použila. Čtenář se může nepřímo dozvědět jak 

její názory, tak velmi rozporuplný přístup představitelů městské části a do určité míry i 

samotných řešitelů. MČ Praha 7 je jedna z mála pražských obvodů, kde je poměrně velká 

kumulace organizací, které bezdomovectví řeší, přesto, že se jedná o celopražský a 

celorepublikový problém.  

Poslední sedmá (číselně 8.) kapitola zkoumá postoje uživatelů sociálních služeb zaměřených na 

pomoc osobám bez přístřeší. Anketa je koncipovaná do 17 otázek a má za úkol zjistit názory na 

poskytované služby organizacemi Armády spásy a Centra sociálních služeb. Mimo jiné i to, zdali 

žadatel o tyto služby by byl ochoten více využívat nabídku, kdyby byla bezplatná. Zajímavá je i 

otázka týkající se náboženského vyznání. Zde bych si ovšem dovolil podotknout, že přímá otázka 

č. 15 „Jste věřící?“ může být svým způsobem zavádějící, neboť každý dotazovaný nemusí vnímat 

víru pouze v náboženském kontextu. Nejedná se ovšem o nosnou otázku ke zkoumanému tématu, 

proto neovlivnila celkově získané informace z ankety.  

                                                           
1
 Zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony.  
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Do odůvodnění volby výzkumné metody v úvodu této kapitoly bych navrhoval doplnit zmínku o 

předpokládané možnosti částečného efektu zkreslení mezi respondentem a dotazovaným
2
, ke 

kterému při anketě se zkoumanou skupinou dochází. 

 

Obsahová správnost: 

 

Studentka při vypracování vycházela z dostupných odborných materiálů. Musím však dodat, že 

literatury na trhu na toto téma, je stále nedostatek.  

 

Struktura a vyváženost jednotlivých částí (kapitol) práce:  

 

Studentka ve své práci řadí kapitoly netradičním způsobem, ale nejedná se o nedostatek.   

Práce je nepřímo rozdělena na část teoretickou a praktickou. 

 

Použití odborné literatury, citací, odkazů: 

 

Studentka má svou práci věcně správně podloženou jak z odborné literatury, tak z internetových 

zdrojů. Je patrné, že se s literaturou seznámila a citace volila správně.  

 

Vlastní přínos studenta: 

 

Práce vykazuje přehled o dané problematice s osobní invencí studentky.  

 

Využitelnost AP v praxi: 

 

Bakalářská práce by po jejím rozšíření, mohla sloužit jako manuál pro sociální pracovníky 

Sociálního odboru ÚMČ Praha 7. 

 

Závěrečné hodnocení: 

 

Studentka splnila stanovený cíl. Odpověděla na tři pracovní hypotézy, které si stanovila na 

začátku práce. Text je realistický, srozumitelný, přínosný a podmětný. Doporučuji k obhajobě 

absolventské práce.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Respondent se snaží odpovídat tak, aby se zalíbil tazatelovi. 
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Formulace doplňujících otázek k ústní obhajobě: 

 

1. Domníváte se nezávisle na výsledku Vaší ankety, že by bylo pro dostupnost nabídky 

sociálních služeb i pro nejméně schopné lidi bez domova potřebné nabízet určitý typ 

služeb bezplatně? 

 

2. Domníváte se, že podmínky, které musí žadatel o noclehárnu na lodi Hermes splnit, 

jsou v souladu s filosofií této služby, která by měla být pokud možno co nejvíce 

dostupná a maximálně nízkoprahová?  

 

                                                       

 

 

 

V Praze dne: 17. 5. 2011                                                                                       Pavel Pěnkava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

Navržená kvalifikace:     B 

 

 

V Praze dne: 16. 1. 2012 

 

 

 

Pavel Pěnkava 

 


