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Ačkoliv téma orálního zdraví bylo zřejmé hned od počátku naší spolupráce, teprve průběžně se 

vyvíjelo přesnější vymezení a potřebné zúžení na skupinu bezdomovců. Transformace stomatologické 

péče se v ČR obdobně jako v řadě jiných zemí ubírala s evidentně největším důrazem na tržně 

orientované přístupy, což představuje pro její evaluaci výraznou komplikovanost a potřebu rozlišit 

veřejné a soukromé dimenze této péče v ČR, které nejsou v české zdravotní politice systematicky 

odlišeny a vedou tedy v praxi k celé řadě komplikovaných vztahů. Poskytování péče je postupně více 

řízeno financemi než v rámci regulovaného zdravotnického systému s veřejnými zdravotními 

službami a současně i  financováním z veřejných zdrojů. Tyto aspekty se ukázaly v průběhu našich 

diskusí o zaměření práce jako příliš obtížné a jako řešení vzniklo  upřesnění na oblast orálního zdraví 

u bezdomovců. Téma je to velice aktuální, potřebné a přispívá do mozaiky několika dalších prací o 

bezdomovích, jimž se naši studenti věnují. 

Teoretická východiska a metodické požadavky, kladené na bakalářskou práci, se  autorce podařilo 

úspěšně zvládnout a svoje schopnosti a dovednosti při řešení zvoleného výzkumného problému 

prokázala velice dobře zejména v empirické části – v rozhovorech s vybranými skupinami aktérů 

(bezdomovci, poskytovatelé zdravotních služeb, pracovníci z oblasti sociálních služeb). 

Zatímco před realizací této práce jsme měli k dispozici jenom asi jeden nebo dva rozhovory o situaci 

stomatologické péče pro bezdomovce v Praze, v této práci se podařilo rozšířit okruh dotazovaných a 

získat tak mnohem validnější poznatky, umožňující lépe porozumět na poměrně detailní úrovni 

existujícím problémům a jejich kontextu (zde především platná právní úprava a obtíže s její 

implementací u skupiny bezdomovců, bezdomovci nejsou v ČR vymezeni jako riziková skupina a 

snadno tak jsou vyloučení z rámce působnosti právních norem – chybí jim potřebné „opěrné body“).  

Práce reflektuje skutečnost jak je složité a mnohem nákladnější poskytovat veřejné služby skupině 

sociálně vyloučených osob.  Řada vyspělých států již mění své přístupy veřejné politiky a prioritními 

cíli se tak logicky stává nejen sociální začlenění bezdomovců, ale také prevence vzniku 

bezdomovectví. Česká republika si zatím prochází vývojovou fází vzniku sociálního vyloučení 

bezdomovců a postupy jak řešit jejich problémy. Taková zkušenost může v praxi urychlit vývoj 

diskurzu v oblasti nastolení české politické agendy také na oblast prevence a sociálního začlenění. 

Prevence v této oblasti je zjevně nejefektivnější alternativou za podmínek uznání lidských práv, 

rovnosti práv všech občanů ČR ve shodě s Ústavou ČR. 

Na závěry této práce lze samozřejmě pohlížet ze dvou výše uvedených hledisek. Jedním jsou 

poznatky, využitelné pro zlepšení organizace a financování stávajících služeb a jejich dostupnosti pro 

skupinu bezdomovců, druhým hlediskem je pak reflexe vývoje v současných společnostech, tj. kam až 

může dojít problém sociálních a ekonomických nerovností, přičemž nejde o proces nutný, ale 

odvratitelný.   



Práce přispěla k oběma dimenzím poznání. Z pohledu vedoucího práce mohu konstatovat, že přístup 

autorky byl velice odpovědný. Navrhuji tedy práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji stupněm 

výborně. 

 


