
Posudek bakalářské práce Františky Dynkové 

 

Název:  Problematika interpretace bezdomovectví – bezdomovectví jako životní styl 

nebo sociální vyloučení?   

Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Katedra sociální práce  FF UK 

Praha 

_______________________________________________________________________ 

Předložená bakalářská práce si klade otázku, která je zdánlivě spíše žurnalistická. Nicméně 

rozkrývá téma, jenž je navýsost sociální a aktuální v době, kdy stoupá počet bezdomovců a 

jejich situace ve společnosti se vyhrocuje. V souvislosti s jejich postavením se hovoří o krajní 

formě sociálního vyloučení, avšak část populace se domnívá, že jde ze strany bezdomovců o 

jakýsi volní akt, o výběr životního stylu.  Autorka bcp se jak v teoretické části, tak i 

v empirickém výzkumu snaží postihnout prvky, které by pomohly interpretaci vybraného 

aspektu života bezdomovců.   

 

Práce je rozdělena na přehledovou teoretickou část pracující s relevantní literaturou a 

výzkumnou část, která představuje výzkumné šetření autorky. Práce je jasně zacílená, vychází 

ze zájmu i znalostí autorky. Práce je logicky členěna, jednotlivé kapitoly na sebe plynule 

navazují.  

 

Teoretická část obsahuje slušně zvládnuté přehledové kapitoly týkající se sociální stratifikace, 

chudoby, sociálního vyloučení, bezdomovectví a životního stylu.  K tomu si vybrala autorka 

vhodnou literaturu, která je doporučována ve společensko-vědních oborech. Moje výtka k této 

části se týká jisté povrchnosti textu. Především kapitola sociální stratifikace je poněkud 

schematická, psaná spíše žurnalistickým stylem, a neobsahuje závažné údaje o trendech 

sociální stratifikace v ČR.   

 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak dalece je bezdomovectví sociálním vyloučením 

nebo životním stylem. Autora použila techniku polostrukturovaného dotazování ve zkoumané 

skupině bezdomovců (13). Výzkumná strategie a výzkumné postupy jsou logické, standardní, 

jasně popsané a dokumentované. Šetření je zpracováno metodou tzv. rámcové analýzy.  

 

Jednotliví respondenti jsou výstižně popsáni, jazykem živým, čtivým, přestože strohým. 

Kapitola vykresluje neradostnou realitu života těchto lidí, bezcílnost a sociální izolaci. 

Výsledky výzkumu jsou výrazně vizuálně zpracovány. Závěry výzkumu odpovídají na 

položenou otázku. Výsledkem je zjištění, že většinu ze zkoumaných případů lze 

charakterizovat jako sociální vyloučení, nikoli životní styl.   

 

Jazyk a styl psaní jsou čtivé, někdy spíše žurnalistické. Na některých místech jsou drobné 

chyby v odkazování na zdroje.   

 

Obecně lze konstatovat, že práce obsahuje  množství zajímavého materiálu, bohatý obsah a 

dokazuje schopnost autorky orientovat se v relevantních zdrojích. Autorka je schopna náročné 

samostatné práce v terénu. Předloženou práci považuji za zdařilou.   

 

Navrhuji klasifikaci velmi dobře.            

 

Otázka k obhajobě:   

Pokuste se shrnout, jakou úlohu v řešení situace bezdomovců by mělo sehrát vedení města.   

28. května 2014      PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 



    


