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Předložená diplomová práce obsahuje 68 s. autorského textu, tj. 4 hlavní kapitoly. Obsah práce je logický, 

kompozičně vyvážený. Cíle práce jsou formulovány přijatelně vzhledem k tomu, že studentka disponuje 

dlouhodobou praxí na pozici sociální pracovnice v azylovém domě pro ženy. Plnění cílů ve 

vědecko-výzkumné rovině by však vyžadovalo vyšší míru systematičnosti a hlubší metodologické 

ukotvení. 

V teoreticky laděném textu oceňuji pojetí definic bezdomovectví. Studentka se nedopouští otrockého 

opisování, uvedené definice naopak konvenují s jejím přesvědčením a odbornou praxí. Na tomto základě 

akcentuje také specifické rizikové situace, jako je zaměstnávání „na zkoušku“ nebo přítomnost duševních 

poruch snižujících možnosti reintegrace. Podnětnou otázkou je také míra odpovědnosti uživatelek služeb, 

respektive motivace k odpovědnosti. K propojení se studovaným oborem dochází hlavně v kap. 3, 

vnímám jej jako postačující. Sebrané kazuistiky mají bezesporu bohatý potenciál zkoumání, v uvedené 

podobě však plní spíše funkci ilustrativní (absence struktury, metodologických zásad, přesnějších 

formulací a hlavně diskuse). Cenné jsou ovšem podnětné komentáře prolínající celou prací. Označení 

„bezdomovec“ zůstává sporným, celou prací však prolíná citlivý a eticky korektní přístup. 

Studentka užila relevantní zdroje, převážně tuzemské, a korektně je citovala. Počet není vysoký, avšak to 

je kompenzováno jejich kvalitou. Méně zdařilá je grafická úprava práce (proč tolik bílých míst?). V textu 

se bohužel objevuje poměrně vysoké množství pravopisných chyb (překlepů) a hovorový jazyk, který 

zbytečně snižuje úroveň jinak kultivovaného textu. 

Závěr:

Diplomová práce Bc. Denisy Kováčové je nesporným dokladem autorčiny erudice v otázkách 

bezdomovectví. I přes slabší metodologické ukotvení a jiné nedostatky drobného rázu vnímám celek 

práce jako velmi dobrý. 

Navrhovaný stupeň hodnocení: velmi dobře

Podnět k obhajobě: 

Pokuste se formulovat některé z etických dilemat vlastní praxe a naznačte možnosti jeho řešení.

V Praze dne 19. července 2015                                  T. Cimrmannová




