POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Autor práce:Jan Matucha, studijní obor Mezinárodní rozvojová studia
název posuzované práce: Olomoučtí bezdomovci

Formální splnění zadání práce:
Domnívám se, že student splnil po formální stránce zadání bakalářské práce. Práce je
napsaná na 56 stránkách, obsahuje 2 přílohy, a to klasifikaci bezdomovectví podle Haasové
a klasifikaci bezdomovectví ETHOS 2005 (dle organizace FEANTSA). Zadání bakalářské
práce požadovalo na autorovi zpracování mapového výstupu týkajícího se výskytu
bezdomovců na území města Olomouce, což se mu zdařilo (viz obr. č. 3 na str. 23). J.
Matucha do práce zařadil i 6 fotografií týkajících se bezdomovectví.
Obsahová úroveň práce:
K obsahové úrovni práce nemám větších připomínek, neboť jejich autor respektoval strukturu
danou zadáním a nevynechal při řešení tohoto tématu žádné otázky.

Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Práce s literaturou je na slušné úrovni, dle mého názoru se až moc často odkazuje na osobní
zkušenosti Mgr. P. Prinze, vedoucího střediska Samaritan pro lidi bez domova v Olomouci.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň práce je dobrá, pomíjím drobné překlepy. Co se týče grafické úrovně
hodnotím ji jako průměrnou.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
Nejde ani tako o chyby, jako spíše o jiný názor. Autor ve shodě s P. Prinzem se domnívá, že
v Olomouci je asi 500 bezdomovců. Toto číslo se mi jeví jako silně nadsazené, zvláště když
ho porovnám se získanými výsledky sčítání bezdomovců v Praze a v Brně. V Praze při
sčítání v únoru 2004 bylo zjištěno 3,1 tis. osob bez domova. Autor práce předpokládá, že
počet bezdomovců je přímo úměrný počtu bezdomovců v Praze. V tom případě by
v Olomouci (pokud budeme sčítání v Praze považovat za reprezentativní) mělo být asi 250
bezdomovců. O přímé úměře však nelze vůbec uvažovat, neboť v Praze připadá jistě víc
bezdomovců na 1000 obyvatel než v daleko menší Olomouci.
Mrzí mě, že autor bakalářské práce si nevytkl za cíl zjistit počet bezdomovců v Olomouci.
Není to tak náročné, neboť katedra realizuje ve městě řadu výzkumů v rámci terénního
cvičení ze sociální geografie.
Připomínky mám také k vedení rozhovoru. K této problematice, tj. socioekonomickém
průzkumu, je potřeba prostudovat nějakou literaturu. Domnívám se, že i při zjišťování názorů
bezdomovců (ale i občanů) je lepší si připravit nějaký dotazníkový formulář. Odpovědi lze
lépe kvantifikovat a interpretace výsledků je na daleko vyšší úrovni.
Celkové hodnocení práce:
Bakalářskou práci J. Matuchy považuji za zdařilou, dokonce se domnívám, že by ve výzkumu
této problematiky mohl dále pokračovat, např. v rámci své magisterské práce.

Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborně.

V Olomouci 23.8.2007
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