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Předložená diplomová práce má 79 stran autorského textu členěného do šesti hlavních 

kapitol. Příloha, administrovaný dotazník na téma bezdomovectví v regionu Kladno, 

smysluplně ilustruje realizované šetření. Vzhledem k tématu předložené práce je odkazovaná 

literatura (počtem 15), skromná co do počtu, je ale relevantní k tématu, je výlučně domácí 

provenience a aktuální co do zpracování, autorů i data vydání. Text graduační práce je 

ilustrovaný schématy a tabulkami, v části výzkumné pak i grafickým zpracováním dat 

získaných šetřením. Dlouhodobě je téma bezdomovectví vysoce frekventované, zejména ve 

vztahu k důsledkům pro zdraví a dožívanou délku života lidí bez domova i úkolům pro 

společnost samotnou. Téma diplomní práce je tedy aktuální a společensky významné. 

Diplomantka si předsevzala poukázat, a to na základě zjištění počtu, specifik a 

programu organizací s problematikou lidí bez domova v regionu Kladno, na názory a postoje 

obyvatel v regionu Kladno a poukázat na možné cesty řešení prostředky sociální práce.  

Teoretické zpracování terminologického základu bezdomovectví v historické 

kontinuitě i současného stavu, popis sociálních služeb v regionu Kladno, popis příčin vzniku 

bezdomovectví i současná nabídka řešení vzniku a důsledků bezdomovectví, odpovídá úrovni 

současného vědeckého poznání v této oblasti. Autorka se opírá o bibliografické zdroje, jež 

jsou k tématu relevantní a aktuální. Celkově je předložený text pečlivě zpracovaný, opírá se o 

aktuální informační zdroje, je pěkně formulovaný, dílčí tvrzení jsou logicky seřazená a spějí 

k cíli či mnoha dílčím závěrům. 

Šetření problematiky bezdomovectví v Kladně, je metodologicky správně 

strukturované, získané výsledky šetření jsou mimořádně pečlivě zpracované i interpretované. 

Diplomantka navíc reaguje na mnohovrstevnost problematiky a předjímá i složitost řešení. 

 

 Doporučuji u obhajoby přednést z bohatých výsledků šetření, zejména pak, jak tyto 

ovlivnily autorku při vlastní profesní kariéře. 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací výborně. 

V Praze 1. 9. 2015                                            Beáta Krahulcová 


