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Zvolené téma práce je rozdělené do dvou oblastí. První se zaměřuje na postoje osob bez 

přístřeší k domovu jako místu trvalého zázemí, a druhá se zaměřuje na skutečnost ve které 

tyto osoby žijí v regionu města Plzně. Výběr tématu je vhodný pro zpracování DP, nebo´t 

zkoumání postojů osob bez přístřeší je v odborné literatuře méně časté. 

Práce je rozdělena do dvou částí na teoretickou a empirickou. Jednotlivé kapitoly jsou svým 

obsahem v souladu s hlavním tématem práce. Autorka v úvodu práce neopomněla vysvětlit 

termíny představa a realita, které jsou pomyslnou červenou nití tématu, čímž pro čtenáře 

upřesnila předmět zkoumání. 

Cíl práce, který si studentka stanovila, koresponduje s hlavním tématem. Pro výzkumné 

šetření si  zvolila kvalitativní metodu, z níž využívá výzkumnou techniku rozhovoru. Pro účel 

získání relevantních dat, které jsou založeny v tomto případě především na subjektivních 

názorech respondentů se jeví tento způsob jako vhodný. Stavba otázek pro polostrukturovaný 

rozhovor je zvolena správným způsobem a vychází z dílčích cílů. Oceňuji, že autorka 

výsledky šetření obohatila o pozorování, kterým dokreslila momentální rozpoložení a vnější 

projevy respondentů. V části vyhodnocení mi však připadá nadbytečné prezentovat všechny 

citace rozhovorů s respondenty, mohly by být spíše součástí přílohy. Dle mého názoru by 

bylo vhodnější výsledky rozhovorů graficky znázornit, např. shodné a odlišné postoje, dotazy 

o získávání financí atd., čímž by pro čtenáře došlo k zpřehlednění. Kapitoly Shrnutí výsledků 

a diskuse jsou dostatečné a kladně hodnotím jejich obsah.  

V závěru práce postrádám jasné konstatování, zdali došlo ke splnění cílů práce, i když to 

vyplývá z předchozích kapitol. 

Z formálního hlediska vyzdvihuji obsáhlý výběr odborné literatury, který je doplněný o 

internetové zdroje. Úvody jednotlivých kapitol čtenáře stručně seznamují s jejich obsahem a 

to dodává práci přehlednost.  

Předložená diplomová práce splňuje všechny podstatné náležitosti pro její tvorbu. Stanovené 

cíle se autorce podařilo splnit, protože dokázala propojit teoretickou část s praktickou a 

zvolila vhodné výzkumné metody. Přestože v závěru práce není přímo sdělení o jejím 

možném využití pro praxi, domnívám se, že ji lze nabízet k edukativním účelům. 

 



Doporučení: Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

Hodnocení:  Výborně 

Doplňující otázky: 

1. Domníváte se, že představy o naplnění potřeb v otázkách domova u osob bez přístřeší, 

jsou v přímém rozporu s realitou?  

2. Domníváte se, že v případě znovuzískání vztahového a bytového zázemí, jsou osoby bez 

přístřeší schopní si ho dlouhodobě udržet?  
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