
Posudek 

na bakalářskou práci Judity Klimentové 

Alternativní cesty řešení bezdomovecké problematiky na území hlavního města Prahy 

 

Judita Klimentová zvolila téma své bakalářské práce na základě zkušeností z pobytu 

v zahraničí, kde se setkala z řadou projektů zaměřených na prevenci sociálního vyloučení 

různých skupin obyvatel. Cílem její práce, který formuluje v úvodu, je představit některé 

z těchto projektů, které by bylo možno aplikovat při řešení problémů lidí bez přístřeší na 

území hlavního města Prahy. Práce obsahuje velkou řadu zajímavých informací a úvah. 

Autorka zvolila osnovu, která odpovídá cíli práce, i když názvy jednotlivých kapitol , často i 

jejich obsah nesplňují vždy očekávání, která vzbuzují.. K naplnění osnovy  i cíle práce mám 

následující připomínky: 

První kapitola je věnována zamyšlení nad některými základními pojmy a definicemi. Autorka 

prokazuje znalost odborných pramenů i schopnost kritické reflexe. V závěru kapitoly ale  

postrádám jisté shrnutí úvah a vlastní stanovisko autorky. 

Druhá kapitola (necelé 2 strany!) nazvaná Bezdomovecká populace obsahuje pouze několik 

údajů o sčítání osob bez přístřeší v Praze. Vzhledem k názvu bych očekával trochu obsáhlejší 

informace, charakterizující tuto sociální skupinu. Bylo by asi vhodné spojit tuto kapitolu 

s kapitolou  3 věnovanou příčinám bedomovectví, kde autorka představuje pohledy různých 

autorů. Oceňuji odlišení podle pohlaví a věku, ale příčiny u mužů a žen by bylo vhodné 

přehledně shrnout, jak to nacházíme u kategorie Děti a mládež na str.20. Kapitola by tak 

vyzněla systematičtěji. 

Kapitola 4 má název Historie a je rozdělena do dvou podkapitol – před a po roce 1989. První 

část, kde autorka začíná pravěkem (Byli v pravěku bezdomovci?) považuji z hlediska tématu 

práce za zbytečnou, zejména v předložené podobě. Druhá část se zaměřuje především na 

působení církevních organizací (chybí zde ale např. Hnutí Emauzských domů a další) a vůbec 

není zmíněna role a činnost státních institucí, která byla v tomto období transformace 

významná. 

Ještě více to postrádám v následující 5.kapitole Bezdomovecká politika.Akční plány řešení 

problematiky bezdomovectví.Najdeme zde jen částečnou charakteristiku akčních plánů, není 

zřejmé, zda jde o akční plány celostátní nebo hlavního města Prahy, představení je pouze 

útržkovité. 

Zcela nevýstižný je název 6. kapitoly Nástin služeb/projektů doplňujících současnou koncepci 

řešení problematiky bezdomovectví. Jde o představení řady projektů, se kterými se autorka 

seznámila při svém pobytu v zahraničí. Považuji tuto kapitolu za velmi zajímavou, z hlediska 

cíle jde o stěžejní kapitolu práce. Také zde postrádám  systematické zpracování. Není jasné 

podle jakého klíče autorka projekty seřadila, ani jejich charakteristika není jednotná, takže se 

čtenář obtížně orientuje. Část  6.2 této kapitoly týkající se možnosti uplatnění zkušeností 

z těchto projektů v hlavním městě Praze je nepřehledná, i když obsahuje řadu zajímavých 

myšlenek. 

Závěr práce obsahuje jen některé obecné a známé apely. 

Celkově práce obsahuje množství zajímavých informací a podnětů, ale chybí přehledné a 

systematické uspořádání. 

Seznam použité literatury by bylo vhodné rozlišit na klasické (tištěné) a internetové zdroje. 

Výhrady mám k jazykové stránce. Práce sice neobsahuje závažné gramatické chyby, ale 

používání některých vazeb a slovních spojení považuji za velmi nevhodné: Příklady: 

bezdomovecká problematika (politika), jakýsi směr, divadlo bylo součástí Ježka a čížka atd. 

Přes tyto výhrady a zejména s ohledem na informační hodnotu práce práci doporučuji 

k obhajobě. Návrh na hodnocení  D- uspokojivě 

 

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


