
Posudek 

na bakalářskou práci Hany Musilové 

Sociální služby pro osoby bez přístřeší na Praze 7 
 

Hana Musilová zvolila téma své bakalářské práce na základě zkušeností ze své 

několikaleté práce s osobami bez přístřeší na Úřadu Městské části Praha 7. Snaží 

se tak zúročit své zkušenosti, ale zároveň hledá odpovědi na otázky, které tato 

práce přináší.  

V úvodu je stanoven cíl práce – zmapovat poskytování sociálních  služeb lidem 

bez přístřeší na Praze 7, zjistit, jak jsou tyto služby využívány a získat další 

informace, které by mohly vést ke zlepšení situace v této oblasti.  

Pro svou práci autorka zvolila vhodnou, logickou  osnovu. Představuje nejdříve 

obecně fenomén bezdomovectví, přehled služeb pro osoby bez přístřeší dle 

zákona č.108/2006Sb a systém dávek pomoci v hmotné nouzi. Podrobněji se 

věnuje službám, které jsou těmto osobám poskytovány v rámci Městské části 

Praha 7, dále komunitnímu plánu MČ Praha 7, zejména koncepci návrhu pro 

řešení bezdomovectví na Praze 7. Důležitou součástí práce je anketa ilustrující 

využívání sociálních služeb lidmi bez přístřeší na Praze 7. 

Pokud jde o první – obecné  kapitoly práce, autorka prokazuje velmi dobrou 

orientaci v tématu, znalost odborné literatury i příslušné legislativy. Další 

kapitoly, tvořící jádro práce, jsou podle mého názoru často příliš stručné a 

popisné, bez hodnocení a vyjádření autorky, která by jistě takového hodnocení 

byla schopna. Kapitolu o poskytování dávek v hmotné nouzi by bylo např. 

možno doplnit kvantitativními údaji o počtu a výši poskytovaných dávek, 

případně o problémech s tím souvisejících. V rámci poskytovaných služeb mi 

chybí zmínka o terénních službách atd. V návrhu koncepce pro řešení 

bezdonovectví na Praze 7 se mohu těžko smířit s tím, že by vzhledem 

k problematickému chování klientů na veřejnosti mělo být zrušeno fungující 

denní centrum (str25) . Je to i názor autorky? 

Anketa připravená a zpracovaná autorkou přinesla většinou očekávané odpovědi 

a stanovené hypotézy byly potvrzeny. Za jistý problém považuji, že respondenti 

vyplňovali dotazníky v kanceláři za přítomnosti úřednic ÚMČ. Nebyli tím 

ovlivněni? Výsledky ankety autorka pečlivě zpracovala včetně barevných grafů. 

V celkovém závěru opět postrádám hlubší kritické zhodnocení situace na území 

Prahy 7, včetně konkrétních návrhů na opatření. 

Přes tyto výhrady, ke kterým se autorka jistě vyjádří v rámci obhajoby, považuji 

předloženou bakalářskou práci celkově za zdařilou, pečlivě a přehledně 

zpracovanou, splňující obsahové i formální nároky a práci doporučuji 

k obhajobě s návrhem na hodnocení  C - dobře 

 

V Praze dne 27.12.2011                               ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. 

                                                                                     vedoucí práce 

 


