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Bakalářská práce je zpracována z formálního hlediska přijatelným způsobem. Je dodržena
předepsaná vazba a rozsah, nejsou však dodrženy předepsané okraje a poněkud rušivě působí
i svislé čáry na úrovni číslování stran a v textu např. na str. 24, které vypadají na ”nepřijaté
změny” v textu.

Text práce je přehledně řazen do kapitol a podkapitol a je psán relativně dobrou češtinou. Ne-
přehledný je však seznam použité literatury. Gramatické chyby se občas vyskytují, ale až na
konci práce, kdy už patrně selhala jazyková úprava. (str. 36 ”Pracovnící center natočili film,
zorganizovalií diskuze a nakonec zprostředkovaly ...”. Autorka také střídá způsob psaní ně-
kterých slov: handicap (str. 35) a hendikep (str. 34), kurz a kurs, obě ve stejném významu a na
stejné straně. Problematičtější je interpunkce. Na mnoha místech chybí oddělení vedlejších
vět. Stylistická vyspělost autorky je na některých místech zastíněna její nepozorností. Např.
na str. 25 ”...Mnoho lidí propuštěných z věznic neměli místo, ...” Občas se objevuje rozdělení
souvětí na jednotlivé věty. Např. na str. 26. Občas ve větě chybí přísudek. Str. 26 2. odstavec.
”A v roce ...”

Na straně 25 je číslem 22 označena citace z druhé ruky.
Ne všechny citace označené v textu jsou uvedeny v Seznamu použité literatury a naopak.V
Seznamu použité literatury jsou označeny zdroje, na něž se autorka v textu neodvolává.

Autorka použila v práci velké množství odpovídající literatury. Z volby tématu plyne, že ně-
které zdroje jsou zahraniční, v tomto případě jen internetové. Autorka pak citáty překládá,
nebo je parafrázuje.
Většinou jsou využity zdroje přiměřeně aktuální. Pouze na straně 42 je citována publikace
z roku 2008, která se zabývá situací dnes již jiná.

Práce srozumitelně představuje v obecné části problematiku bezdomovectví. Autorka se v téma-
tu orientuje a je schopna s velkým přehledem pracovat s informacemi převzatými z odborné
literatury. Klíčová kapitola 6.2.2. na straně 43 však obsahuje velmi mnoho témat a bylo by
vhodnější její rozdělení na více kapitol vzhledem k tomu, že jde o stěžejní téma této práce. Au-
torka je natolik zaujata zpracovávaným tématem, že text kapitoly 6.2.2. působí chvílemi jako
myšlenkový trysk. Škoda, že si nedala práci toto klíčové téma více a podrobněji rozpracovat.

První část práce obsahuje přesné formulace a strukturované informace. Zhruba od strany 34
se autorka patrně dostala do časové tísně a zbytek práce je spíše nástinem. Škoda, že se
klíčovým tématům více nevěnovala. Jde o zajímavé aktivity a projekty a stálo by za to je blíže
představit. Autorka pak mluví o tom, co by se mělo a jak by se mělo. Formulace připomínající
odborné představení projektu by byla vhodnější. Navíc se objevují i myšlenkové zkratky -
např. na str. 33 myšlenková zkratka ”koncepce bezdomovectví”. Str. 37 ”Hostely nejsou nijak
časově omezeny ...” Je míněn pobyt v nich. Na straně 36 je řeč o tom, že v rámci projektu
Crisis Christmas jsou ”nabízeni zubaři”, avšak je snad myšlena pouze jejich odborná služba.
Autorka ale jinak velmi dobře pracuje s literaturou a vyjadřuje se odborně a přesně.
Zpracovávané téma je vhodné a aktuální a reaguje na současnou situaci. Název odpovídá
obsahu práce. Stanovený cíl je reálný a vhodný.

Argumentace je srozumitelná a rozumná. Na str. 21 je však zmíněna příloha, která se v práci
nevyskytuje. Na str. 26 je nesprávně jako první uvedena Naděje, přestože má být řeč o ce-
losvětových církevních organizacích, které u nás fungovaly již dříve. Při výčtu zahraničních
projektů se občas autorka nechává strhnou tématem a upadá do přílišného spěchu a řádně
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jednotlivé projekty srozumitelně nepředstavuje. Na str. 36 navíc není jasné, zda je ”Pomoc pro
osoby bez přístřeší a přímou ohrožené jeho ztrátou” další odrážkou nebo novým projektem.

V kapitole 4.1 na straně 23 je zcela opomenuto období starověku. Navíc z názvu nevyplývá, že
má autorka na mysli historii sociální práce v našich zemích.

Cíl se autorce podařilo splnit, i když nevyužila všech možností, které se jí nabízely.
Práce byla konzultována: nepravidelně
Navrhované hodnocení: C
Zdůvodnění, závěr:

Přestože práce vykazuje jistou nevyváženost pokud jde o kvalitu zpracování, jde o práci zají-
mavou a čtivou.

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě:
1. Jak vysvětlíte rozpor mezi zdroji citovanými v textu a Seznamem použité literatury?

2. Které zahraniční služby popisované v práci podle Vás v Praze nejvíce chybí?
Doporučuji/nedoporučuji k obhajobě: doporučuji
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