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Text posudku:  
  Studentka si za téma své bakalářské práce zvolila problematiku ženského 
bezdomovectví, konkrétně se zabývá jeho rizikovými faktory, což je téma, o kterém 
se v poslední době začíná ve společnosti více diskutovat, přesto je stále považováno 
za okrajové. Z tohoto důvodu jej považuji za vhodně zvolené a přínosné. Cílem práce 
je identifikovat rizikové faktory s důrazem na ohrožení žen jednou z forem násilí. 
 
 Bakalářská práce je strukturována do 4 kapitol, dále se člení do příslušných 
podkapitol. Obsahuje teoretickou i praktickou část. V příloze jsou pak uvedeny 
přepisy jednotlivých rozhovorů s respondentkami. Vzhledem k tomu, že tato 
problematika není v literatuře příliš popsána, považuji zvolené zdroje za přiměřené a 
oceňuji práci i se zdroji zahraničními. Práci je trochu na škodu, že autorka vychází 
převážně ze zkušeností a zdrojů zpracovaných v rámci jedné organizace, která se 
cíleně zabývá problematikou ženského bezdomovectví, vč. toho, že vychází z jejich 
provedeného výzkumu. Pro porovnání by bylo dobré využít zkušeností organizací, 
které poskytují sociální služby ženám bez domova (ať již ambulantní, terénní nebo 
pobytové). 
 
 V první kapitole se setkáme s úvodem do problematiky bezdomovectví, kde 
autorka porovná definice bezdomovectví z více zdrojů. Neopomíjí ani definice dalších 
důležitých pojmů související s touto problematikou, jako je např. sociální vyloučení. 
Dále se v této podkapitole zabývá typologií bezdomovectví či jeho příčinami. 
 Druhá kapitola je zaměřena na popis ženského bezdomovectví, autorka zde 
vychází i ze statistických údajů počtu žen bez domova, které jsou dostupné. Pokouší 
se zde i o definici rozdílu mezi ženským a mužským bezdomovectvím, které pojala 
z hlediska příčin vzniku.  
 Ve třetí kapitole se autorka zabývá identifikací rizikových faktorů ženského 
bezdomovectví, což tvoří praktickou část práce (nicméně některé odpovědi se již 
objevují ve druhé kapitole, což může působit méně přehledně, neboť není úplně 
jasné, zda se jedná o odpovědi stejných respondentek, které autorka oslovila a 
s jejichž odpověďmi pracovala v rámci třetí kapitoly). Dále zde zdůvodňuje zde volbu 
metodologie, kterou využívá v praktické části. Jako metodu získávání informací 
zvolila polostrukturovaný rozhovor, doslovné přepisy rozhovorů jsou uvedeny 
v příloze. Struktura této kapitoly je zajímavě tvořena, a to vždy popisem 
problémového faktoru, který je podložen odpověďmi respondentek. Vedle identifikace 
rizikových faktorů zmiňuje i obranné strategie žen bez domova proti rizikovým 
faktorům. Poslední kapitola pak nabízí ucelené shrnutí informací z provedených 
rozhovorů. 
  
 
 
 



Zdůvodnění, závěr: 
 Tato bakalářská práce přináší velmi zajímavé téma, o kterém se ve 
společnosti začíná teprve pomalu diskutovat. Autorka v práci uplatňuje teoretické 
poznatky, které obohacuje příklady z praxe a dobře zpracovanými informacemi 
naplňuje cíl, který si zadala. Celkově se jedná o čtivě zpracovaný odborný text, po 
formální a jazykové stránce je na velmi dobré úrovni. Závěrem lze tedy konstatovat, 
že práce splňuje požadavky kladené na závěrečné práce, proto ji doporučuji 
k obhajobě. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm B – velmi dobře. 
 
 
Otázka k obhajobě: 

1. Vidíte rozdíl mezi sociálními službami určeným ženám bez domova a 
organizacemi, které neposkytují přímo sociální služby, ale touto problematikou 
se zabývají? Pakliže ano, pokuste se je definovat a popsat pozitiva či 
negativa. 
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