
Posudek oponenta na bakalářskou práci Anety Kozákové

„Budoucnost v představách žen z azylových domů“

Bakalářská práce Anety Kozákové je věnována specifickému subkulturnímu problému – životním 

situacím sociálně exkludovaných žen, které ztratily bezpečí domova. K jeho řešení využívá 

standardní postup a specifické poznávací prostředky. Práce je uvedena krátkým úvodem, kde je 

vymezena tematická oblast (bezdomovectví) a předmět zkoumání (volba prostředků k ulehčení 

situace bezdomovců, zejména formou sociálního bydlení), které se zužují na situaci žen a kontext 

jejich jednání, zejména s ohledem na jejich očekávání. Teoretická část sleduje klíčové pojmy, které 

souvisejí s pojetím bezdomovectví. K tomu autorka využívá jak dostupné domácí studie, tak i 

komparativní poznatky z jiných zemí. Získává tak obraz o souboru možných příčin sociální exkluze

do stavu bezdomovectví, tak i poznatky o přístupech a prostředcích sociální politiky, sociálních 

služeb a legislativních úprav v této oblasti. Pozornost je zaměřena na situaci v ČR a na formy 

sociálního bydlení.

V empirické části se autorka vrací k tématu a výzkumnému problému, který řeší v práci. Posledně 

jmenovaný aspekt je zpřesněn sadou výzkumných otázek. Následuje pak popis výzkumného 

postupu (metoda, charakteristika vzorku, struktura otázek), krátký obrys o situaci azylových domů, 

přepis rozhovorů a jejich zhodnocení. Zhodnocení výsledků z rozhovorů následuje po přepisu 

každého rozhovoru a na závěr pak pro celou skupinu žen, se kterými byly uskutečněny rozhovory.

Získané poznatky:   autorce se podařilo aktivně využít aktuální diskuzi k problémům 

bezdomovectví a k politicko-regulativním opatřením, která mají ulehčit situaci bezdomovců pomocí

projektů sociálního bydlení. V teoretické části se autorka opírá o dostatečně široké odborné 

prameny k problému bezdomovectví a sociální politiky orientované na řešení problému 

bezdomovectví.  V empirické části se věnuje již svému výzkumnému problému, způsobu jeho 

zkoumání a dosaženým poznatkům. Na pozadí předpokládaných faktorů (životní dráha, kontext 

bydliště, pracovní zkušenost a vzdělání, volný čas a výhled do budoucna) hodnotí výpovědi 

jednotlivých respondenkyň, oceňuje váhu jednotlivých faktorů, jak ji reflektují respondenkyně ve 

svých očekáváních a člení sledovanou skupinu žen podle jejich vybavenosti kulturním a sociálním 

kapitálem. Poznávací příspěvek práce  spatřuji zejména v orientacu na specifickou situaci žen – 

bezdomovkyň.

  

Připomínky k jednotlivým částem práce a argumentům: Úvod charakterizuje tématickou oblast, 

kterou autorka chce zkoumat, ale málo zdůrazňuje problém, který che zkoumat (budoucnost v 

představách klientek azylových domů viz s. 9). Stejná námitka se týká i teoretické části: zde je 



široce analyzováno téma bezdomovectví,  ale jen okrajově jeho gendrový kontext.  Některé pojmy 

byly jen jednostranně využity, např. pojetí sociálního a kulturního kapitálu, některá témata jsou  jen 

naznačena, aniž by byla využita, např. téma sociálního bydlení v Anglii. Krátký obrys posledně 

jmenovaného tématu zřetelně ukazuje, že opatření sociální politiky nemohou fungovat, aniž by se 

bral v úvahu soubor zainteresovaných aktérů (a jejich zdrojů), kteří by sledovali a podporovali tato 

opatření. Tuto námitku vznáším vůči kapitolám 3.3 a 3.4.

Dotazy: 

Autorka uvádí, že mnohé ženy nebyly ochotny jí poskytnout rozhovor (s. 41). Přesnější popis 

četnosti tohoto odmítnutí by by byl zajímavý pro interpretaci výsledků; nekoresponduje mně však s 

komunikační zkušeností obyvatel azylových domů s aktéry sociálního poradenství a služeb, které 

jsou jim k dispozici.   

Autorka uvádí, že chybějící síť sociálních vazeb je důležitým důvodem pro propad do situace 

bezdomovectví (s. 69). V řadě rozhovorů je však patrné, že ztráta bytu je často doprovázena pomocí

od přátel, včetně nabídnutého ubytování. Zde se nabízí věrnější interpretace sociálního kapitálu 

nejen jako subjektivní dispozice, ale jako sociálního vztahu (habitusu či pole).

Při hodnocení kvality výzkumu autorka uvažuje o možnosti triangulace (s.41), která by mohla 

zvýšit validitu výzkumu. Z textu je zřejmé, že pracovníci sociálních služeb v azylových domovech 

disponují  významnou expertizou ke sledovanému tématu. Bylo by možné triangulačně rozšířit 

výzkum také o rozhovory s těmito pracovníky?

Hodnocení práce: práci hodnotím pozitivně. Text práce je vhodně strukturován, prezentuje 

kompetentní obraz o odborné diskuzi ke zvolenému tématu, přináší zajímavý a utříděný empirický 

materiál ke zvolenému tématu. Práce je čitelná, odpovědně editovaná a splňuje také formální 

náležitosti, které jsou kladeny na bakalářskou práci. Práci předběžně hodnotím jako velmi dobrou – 

konečné hodnocení však ještě upravím podle reakcí autorky na moje připomínky.
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