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Text posudku:  

 

 Autorka se v diplomové práci zaměřila na problematiku bezdomovectví žen s cílem 

identifikovat rizikové faktory  s důrazem na  ohrožení žen  násilím. V úvodní kapitole  

odůvodnila volbu tématu , vysvětlila cíle a   způsob zpracování.  

 V kapitole 1. „ Bezdomovectví“  vysvětlila různé definice pojmu,   popsala  různé 

typy bezdomovectví.  Potřebu  věnovat zvláštní pozornost  problematice žen bez domova 

opírá a statistické údaje Českého statistického úřadu, Sdružení Azylových domů a dalších 

organizací, které  poskytuji sociální služby lidem bez domova.  K potvrzení či dokreslení  

poznatků   o rozdílech  mezi mužským a ženským bezdomovectvím  získaných  z odborných 

publikací, zkušeností a výzkumů  zainteresovaných organizací průběžně využívá výpovědi 

žen bez domova, s kterými se setkala na svých praxích .  

 Autorka usuzuje, že častou příčinou  bezdomovectví  žen je  násilí  v domácím 

prostředí, fyzické, psychické týrání či sexuální zneužívání .  Prostředí ulice zároveň považuje  

pro ženu za  rizikovější (ve srovnání s muži) a to právě z důvodu ohrožení násilím  verbálním, 

fyzickým či sexuálním. K dokreslení  a potvrzení  specifik ženského bezdomovectví a  rizik, 

se kterým se ženy na ulici střetávají,  využila rozhovory  s klientkami poradny pro osoby bez 

přístřeší.  V kapitole 3 vysvětlila  volbu  oslovených žen, strukturu rozhovoru a otázek i 

podmínky průběhu rozhovorů.  Do textu  pak zařadila údaje o věku respondentek, o  

důvodech  a délce doby, po kterou žijí na ulici, výpovědi o zkušenostech s ohrožením a 

strategiích obrany. Vyhodnocení rozhovorů je vždy vztaženo ke konkrétnímu problému, 

souhrnné vyhodnocení  autorka využila v kapitole „Shrnutí a diskuze k problematice“.   Na 

celkové  přehlednosti  práce poněkud ubírá to,  že autentické výpovědi žen bez domova  

autorka využila už v kapitole 2 ( k potvrzení odlišností ženského bezdomovectví)  a  není 

zcela  jasné, zda se jedná o stejnou skupinu respondentek. 

 Předkládaná práce je pečlivě zpracovaná,  grafická a jazyková stránka jsou na velmi 

dobré úrovni.  Autorka využila relevantní zdroje, správně  využívá odborné termíny , odkazy 

a citace z odborné literatury  jsou v souladu s požadavky. Ke zpracování práce přistupovala 

zodpovědně, dostatečně využívala konzultace. 

 Obsahová struktura práce je promyšlená, poznatky z odborné literatury a 

praktické zkušenosti jsou logicky propojené.   

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 



Zdůvodnění, závěr: 

 

 Autorka zvolila  pro diplomovou práci  aktuální téma dobře uplatnitelné  v praxi 

sociální práce a sociálních služeb. Prokázala velmi dobrou úroveň znalostí ,   dovednost 

propojovat je s praktickými zkušenostmi a celkový  přehled v řešené problematice. 
 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

 

 Navrhněte  programy a služby, které by mohly přispět k účinnému řešení či 

předcházení   problémů žen , které se potýkají  se ztrátou  bydlení a bezpečného zázemí. 
 

 

Práci navrhuji hodnotit stupněm: B – velmi dobře  
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