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1)Téma a název práce 

 

2) Cíl práce a naplnění cílů práce 
 

Tato bakalářská práce si klade za úkol analyzovat problémy lidí bez domova ve vztahu 

k sociální službě azylového domu SPERAMUS v Liberci. Na základě velmi úctyhodného 

vzorku 264 pobytových karet za roky 2007,2010 2014 sleduje změny sociálně-patologických 

jevů u této skupiny klientů a následně změny v pomáhající strategii Azylového domu 

SPERAMUS. 

3) Odborné obsahové hodnocení práce 

 

Bakalářská práce je tradičně rozdělen na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části 

se vymezují základní pojmy a autorka si vymezuje operační pojmy pro svůj text -  jako je 

bezdomovectví, člověk bez domova, příčiny tohoto jevu se stručným přihlédnutím 

k historickému exkurzu. Rozebírá podrobněji příčiny bezdomovectví. Druhá kapitola je 

věnována Azylovému domu SPERAMOS. Třetí kapitola se zabývá pojmy sociální služba a 

potřeba sociální služby se zřetelem k regionu Liberec. 

Praktická část popisuje logický a strukturální přínos analýzy dat, shrnuje výsledky, které 

z této analýzy plynou a pokouší se o jejich kritickou interpretaci. 

Cílem této práce je vysvětlit korelaci mezi změnou skladby problémů jeho klientů a změnou 

intervenční strategie Azylového domu SPERAMUS. 

Stručné resumé této analýzy je to, že se každým rokem zvyšuje počet klientů, kteří jsou 

závislí na návykových látkách nebo alkoholu. Tento návyk je poněkud závislý na věku, tj. 

klienti do 30 let mají více problémy s drogami a klienti starší věkové skupiny mají větší 

problémy s alkoholem 

 

Autorka se zabývá nepochybně důležitým tématem. Snaží se respektovat skutečnost, že  

úkolem sociální analýzy je  prozkoumávat mnohoznačnost, ambivalenci a mnohonásobnost 

sociálních skutečností, aktérství, příčin a souvislostí, tak jak je to možné vzhledem k rozsahu 

a charakteru tohoto druhu práce. 

Práce s odbornou literaturou je na dobré úrovni a práce odpovídá požadavků kladeným na 

bakalářskou práci. 

Návrh otázek, které má student zodpovědět v rámci obhajoby, aby prokázal, že 

problematice rozumí a dobře se v ní orientuje. 

Jaké další závěry vyplývají z Vašeho pohledu na problematiku lidí bez domova v Liberci a 

okolí ? 
 

Závěrečný výrok.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B. 
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