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   Bakalářská práce s názvem „Fenomén bezdomovectví v české společnosti“ byla vypracována v 

rozsahu 90 stran. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou, obsahuje přílohy a vpředu seznam 

zkratek.  

   Téma pro bakalářskou práci si autor zvolil vhodně vzhledem ke studovanému oboru. Je to téma 

aktuální, ve společnosti diskutované a často medializované. Sám se problematikou zabývá 

dlouhodobě, vzdělává se v této oblasti, pracuje v pomáhájících organizacích, mapuje i situaci 

v terénu. (Pořízenou fotodokumentaci vhodně dokládá v jedné z příloh).  

   Jeho dobrá znalost problematiky se odráží v zamýšleném záměru informovat, podat fakta, popsat 

situaci, neodsuzovat a  nesnažit se obhajovat názory laické veřejnosti, odboníků či samotných 

bezdomovců, dát podklady a podněty pro to, aby si každý mohl utvořit vlastní názor. To se autorovi 

povedlo. 

   Z celé práce je patrné jeho zaujetí pro věc, dobrá znalost současné situace, platné legislativy i 

odborné terminologie.  

   Formulace cílů práce pro část teoretickou a praktickou nalezneme v úvodu práce. 

   V teoretické části práce, rozdělené do 8 kapitol, autor objasňuje základní pojmy související 

s tématem. Na vysvětlení základních pojmů a jasné terminologické vymezení se zaměřil v první 

kapitole. Je zdařile zpracovaná, přehledná a srozumitelná. 

  Druhá kapitola je věnována současné situaci, stavu bezdomovectví v ČR, třetí kapitola legislativě. 

  Ve čtvrté kapitole uvádí typy bezdomovectví. V páté kapitole, věnované etiologii bezdomovectví, 

správně poukazuje na problém, kdy bývá složité odlišit co je příčina a co důsledek, uvádí a objasňuje 

objektivní a subjektivní příčiny bezdomovectví. 

   Zajímavě je zpracovaná kapitola, zabývající se integrací do bezdomovecké komunity i kapitola 

sedmá, ve které autor specifikuje jednotlivé bezdomovecké skupiny podle věku a pohlaví. 

   Osmá kapitola se věnuje společenské akceptaci bezdomovectví v ČR. 

Práce má logickou stavbu, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují, jsou srozumitelně a 

dostatečně propracované.   



 

   Cíl teoretické části práce byl splněn. 

   Cílem praktické části práce je snaha zjistit postoje a vnímání problematiky bezdomovectví v české 

společnosti, sledovat vliv médií, míru solidarity a participace v řešení této problematiky. Pro tento 

účel si zvolil a vypracoval dotazník, který distribuoval elektronickou formou.  Dotazníkového šetření 

se účastnilo 72 respondentů. 

   Metodiku výzkumu popsal v samostatné kapitole. Stanovil si tři hypotézy. Jsou srozumitelně 

formulované a vhodně zvolené. Všechny tři byly potvrzeny.  

  Vyhodnocení výzkumu je provedeno pečlivě, jednotlivé otázky jsou zpracovány přehledně, je u 

každé z nich uvedeno krátké shrnutí a grafické znázornění.  

   Výzkum je zajímavý, přínosný, má praktické využití. Může být podnětem k zamyšlení. 

    Autor zvolil odpovídající zdroje informací a je patrné, že se o problematiku zajímá dlouhodobě, 

v problematice se dobře orientuje, cituje vhodné informační zdroje. Práce s literaturou i její výběr je 

na dobré úrovni. Vlastní zhodnocení práce, komentáře, postřehy a prezentaci získaných výsledků 

hodnotím jako výborné. 

   Po formální stránce je práce na výborné úrovni, po obsahové i stylistické stránce je také práce na 

velice dobré úrovni.  

          

Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň: výborně 

 

Otázky doporučené k obhajobě: 

1. Proč je podle Vás mediální obraz bezdomovectví natolik negativně prezentován. Kde se podle 

Vás lidé s touto problematikou mají možnost seznámit a jak by se dalo situaci a informovanost 

široké veřejnosti zlepšit? 

       2. Jak snadné je nalézt vhodné zdroje informací? 

3. Co Vás nejvíce obohatilo? Přímý kontakt s bezdomovci, práce v pomáhajících organizacích, 

kontakt s pomáhajícími, studium literatury, názory veřejnosti, …? 

4. V čem  můžete pomoci Vy osobně? 
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