POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
na práci p. Jana Matuchy
„Olomoučtí bezdomovci"
Obecné údaje: Práce se skládá z 56 číslovaných stran textu, včetně 2 příloh a CD-ROM.
Cíle práce (splnění): Práce splnila zadání
Metody a postup (správnost a vhodnost použití):
Student použil všechny metody výzkumu uvedené v zadání práce.
Dosažené výsledky (kvalita a prezentace):
Práce představuje zcela nový pohled na problematiku bezdomovectví ve městě Olomouc, a to
zejména proto, že shrnuje stav v ČR a několika jiných zemích, uvádí do povědomí činnost
neziskových organizací /zejména Charity Olomouc/ a přináší názory zúčastněných stran na tento
problém.
Velkým přínosem pro práci je skutečnost, že se student vydal „do terénu“ za některými
z bezdomovců a provedl s nimi interview. Nejedná se tedy o čistě akademické dílo vzniklé bez
kontaktu s realitou.
Připomínky:
- Mapa výskytu bezdomovců na str. 23 není z kartografického hlediska správně. Domnívám se, že
oblast výskytu č. 6 neodpovídá skutečnosti, neboť zahrnuje tzv. Korunní pevnůstku namísto
parku pod hradbami (Michalský výpad), kde je přítomnost lidí bez domova častá. Areály na
Bělidlech, v Černovíře a na Nových Sadech zasahují do vodních toků.
- Anketa mezi obyvateli Olomouce by mohla mít větší rozsah, aby bylo možné její výsledky
statisticky zpracovat a případně na ně někdy v budoucnu navázat. Takto se jedná o výpovědi
několika náhodných chodců, které bohužel nelze generalizovat.
- V kapitole 15. (Návrh řešení … ) je zmíněna jako jedna z možností, jak pomoci lidem bez
domova, nabídka alespoň omezeného pracovního uplatnění. Nedomnívám se, že je tento problém
v současné době řešitelný, a to vzhledem k nevyhovující legislativě, která nemotivuje firmy
k přijímání nových zaměstnanců. Tuto myšlenku mohl student více rozvinout, např. konzultací
s vedením vybrané firmy, právníkem apod., aby na ni upozornil. Takto se jedná pouze o
domněnkou nezaloženou na faktech.
Závěrečné hodnocení:
Student Jan Matucha prokázal, že je schopen kvalitní rešerše, ale i terénní práce. Předložené dílo
se tak může stát základem pro systematičtější činnost při řešení této problematiky, a to minimálně
ve městě Olomouci. Práci doporučuji k obhajobě.

V Olomouci dne: 16. srpna 2007

RNDr. Michal Bíl, Ph.D.
vedoucí bakalářské práce

