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Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň.
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Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
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Vyhovující s výhradou

Nevyhovující
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Struktura a členění práce
Struktura práce je dobře členěná a tvoří vyvážený, logicky navazující celek.
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Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie
Jazyková a formální stránka je na odpovídající úrovni, autorka správně užívá odborné termíny.
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Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh
Gragické zpracování je bohaté a zdařilé, studentka v práci používá k vyhodnocení dat značné množství tabulek,
grafů, včetně doplňujících výkazů policie v přílohách.
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Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce
Přístup studentky byl aktivní, samostatný, pečlivý a spolupráce probíhala na velmi dobré úrovni.
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Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS)
Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
1

Vyhovující s výhradou

Nevyhovující

3

4

2

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů
Autorka použila 11 monografií, 1 seriálovou publikaci, 14 elektronických zdrojů, zdroje jsou vhodně volené a
v dostatečném množství.
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Zhodnocení teoretické části práce
Teoretická část je obsáhle a podrobně zpracována, zachycuje vývoj bezdomovectví, typy, příčiny,formy, zajímavé
je též zařazení programů sociálního začleňování.Autorka se dále zabývá agresivitou vůči sociálně vyloučeným
osobám a elimací tohoto chování.
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Zhodnocení praktické části
Praktická část naplňuje dílčí cíle práce. V regionu Liberecka studentka provedla průzkumné šetření přímo mezi
osobami bez přístřeší a úspěšně oslovila 50 respondentů. Výstupy ze šetření porovnala s výkazy Policie ČR a
potvrdila tak známé informace z odborných publikací o neochotě a často obavách bezdomovců oznamovat násilí
orgánům činným v trestním řízení. Praktická část přináší velmi zajímavé výsledky, je pečlivě a fundovaně
zhodnocena , navíc podpořena výborným grafickým zpracováním.
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Poměr teoretické a praktické části
Poměr teoretické a praktické části je v souladu s metodikou VOŠ Mills.
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Formulace diskuze a závěrů práce
Závěr a diskuze je nejen kompilací zjištěných skutečností, ale autorka se zabývá i snahou pomoci, zapojit se do
řešení problému, zejména cestou apelace na samotné bezdomovce k odstranění bariér v ohlašování agresivních
útoků a také v hlubším zkoumání a pochopení této populace.
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Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice
Práce je zajímavě pojata, je čtivá , poskytuje celkový přehled o problematice bezdomovectví, navíc doplněné ne
vždy dostupnými statistickými údaji Policie ČR.

Doporučení a otázky pro obhajobu:
Jak reagovali respondenti na Vaše šetření a zda bylo šetření náročné.

Očekávala jste podobné výstupy ze šetření po celkovém zpracování dotazníků?

Práci hodnotím stupněm:

Výborně
Dobře

Velmi dobře

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých
dílčích kritérií.
Se zveřejněním osobních údajů ( jméno, příjmení ):

souhlasím
nesouhlasím
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