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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

 

Název diplomové práce: Srovnání nástrojů pro mapování bezdomovectví na 

místní a regionální úrovni 
 

Autor práce:   Ing. Jiří Růžička 

 

 

Jedna ze základních pouček managementu zní: „Co nelze měřit, nelze ani řídit.“ 

Stanovení rozsahu sociálního jevu se tak u mnohdy stává vstupním krokem při 

navrhování adekvátních politik na národní, regionální a místní úrovni. Stejně tak je tomu 

u bezdomovectví, kterému se věnuje autor hodnocené diplomové práce. 

 

Na práci oceňuji smysluplnost jejího cíle a dále pak poctivost s jakou byla zpracována. 

Diplomant v práci prezentuje výsledky testování existující metodologie sčítání 

bezdomovců v reálných podmínkách, přičemž jej primárně zajímá relevance navržené 

metodologie a tudíž i její využití v ostatních regionech ČR. K výzkumu přistupuje jako 

manažer, který dlouhodobě řídí zařízení poskytující ucelené portfolio služeb lidem bez 

domova a zároveň také jako člen týmu, který má se sčítáním těchto lidí již praktické 

zkušenosti. I přes tyto benefity se na testování důkladně teoreticky připravil a to 

především studiem odborné tuzemské i zahraniční literatury a konzultacemi s odborníky 

na tuto tematiku. 

 

Výsledkem diplomantovy práce tak je velmi ucelené a komplexně zpracované dílo, které 

v sobě zároveň obsahuje možnost širokého společenského uplatnění. Diplomant kvalitou 

zpracování diplomové práce dokládá, že se může řadit k předním odborníkům na 

tematiku bezdomovectví a sčítání lidí bez domova. 

 

Diplomová práce svou metodologií i výsledným zpracováním významně přesahuje 

obvyklý standard, kterého dosahují absolventi Katedry řízení a supervize v sociálních a 

zdravotnických organizacích. Lze ji jako celek i po jednotlivých kapitolách, doporučit 

jako text, který velmi srozumitelným způsobem seznamuje čtenáře s fenoménem 

bezdomovectví a zároveň před ním rozkrývá jemné nuance, který v sobě tento pojem 

obsahuje, a které často zůstávají před laickou veřejností ukryty. Teoretickou část lze 

považovat za učebnicový text, který si po odborné recenzi zasluhuje samostatné vydání. 

 

Ke spolupráci, s Ing. Jiřím Růžičkou, mám jen slova chvály. Jak během psaní diplomové 

práce, tak po celou dobu studia byl člověkem, po kterém touží každý vyučující - 

motivovaným, kriticky uvažujícím, poctivým, s jasně vymezeným předmětem zájmu. 

Přeji Jiřímu, aby dokázal zúročit výsledky své tvrdé práce na národní i mezinárodní 

úrovni. Věřím, že patří k odborníkům, kteří dokáží pomoci adresně reagovat na všechny 

formy bezdomovectví, a to v jakékoliv fázi, a na jakékoliv úrovni. Rád bych jej 

povzbudil k další publikační aktivitě a popřál mu vše dobré jak v osobním, tak profesním 

životě. Věřím, že Ing. Jiří Růžička, zvládne úspěšně státní závěrečnou zkoušku a těším se 

ze skutečnosti, že bude patřit k absolventům Katedry řízení a supervize. 
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Úkol k obhajobě diplomové práce: 

 

1) Ve své práci (str. 46 – 47) představujete metodologii odhadu počtu bezdomovců 

pro potřeby MPSV, aniž byste ji jakkoliv komentoval. Zhodnoťte relevanci 

použité metodologie, v případě potřeby navrhněte její úpravy. 

 

Prohlašuji, že diplomová práce, Srovnání nástrojů pro mapování bezdomovectví na 

místní a regionální úrovni, splňuje nezbytné požadavky a klasifikuji ji stupněm výborně. 

 

V Praze 19. srpna 2015 

 

Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 


