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Tému predloženej práce preto možno považovať za aktuálnu a v súčasnej spoločnosti za veľmi 

praktickú. Bezdomovec je človek, ktorý sa vymyká zo spoločnosti už na prvý pohľad svojím oblečením 

alebo stupňom dodržiavania hygieny. Bezdomovci už nie sú sezónnou témou, ktorú ako atrakciu médiá 

pravidelne ukazujú na začiatku zimy či pri prvých mrazoch. Bezdomovectvo je jedným zo súčasných 

celosvetových problémov. Hlavným problémom teoretických analýz predloženej práce je poznanie 

bezdomovectva. Autor zdôrazňuje ako dôležité, jeho vymedzenie, definíciu. Ide predovšetkým o 

pochopenie samotných príčin bezdomovectva, a tým aj škály problémov typických pre daný okruh ľudí. 

Takto získané informácie umožnia lepšie nastaviť nástroje sociálnej politiky a získané dáta zaradiť do 

celoštátnej databázy, čo zefektívni pomoc poskytovanú jednotlivým občanom a uľahčí prácu 

organizáciám so sociálnou klientelou. 

Predložená práca má 176 strán a jej štruktúra je značne zvláštna z hľadiska logickej nadväznosti 

jednotlivých kapitol a konzekventnej previazanosti. Ako autor uvádza - táto práca prináša najmä 

kazuistiky, ale aj prehľadové kapitoly s návodom na ich riešenie. Neosobuje si právo byť vyčerpávajúcim 

zoznamom riešení zdravotných a sociálnych problémov, iba otvára „Pandorinu skrinku“ pre našich 

vedcov, lekárov, sociálnych pracovníkov, najmä však študentov a pedagógov, včleniť do nášho vedeckého 

a výučbového kurikula tieto “zabudnuté“ skupiny. Z prečítaného možno konštatovať, že s Pandorinou 

skrinkou sa spojila Ariadnina niť. Text práce je neprehľadný, autor načrtáva jednotlivé kazuistiky bez 

akéhosi leitmotívu, čo spôsobuje chaos v texte práce. Po kompozičnej stránke by bolo vhodnejšie zvoliť 

prehľadnejšiu štruktúru práce s odôvodnením výberu daného úmyslu kompozície práce. Práci chýba 

konzekventná previazanosť medzi jednotlivými časťami práce, kazuistikami a taktiež záverečná časť. Za 

zmienku stojí aj samotný cieľ práce, ktorý je chaotický a v konečnom dôsledku nejasný. Napriek 



spomenutým nedostatkom po formálnej stránke práce, práca primárne spĺňa stanovené kritériá pre tento 

typ kvalifikačnej práce. 

Nosným východiskom teoretickej časti práce o bezdomovectve je autorova práca s ľuďmi bez 

prístrešia. Pri úsilí pochopiť mentalitu bezdomovcov, ich potreby a poskytnúť im efektívnu pomoc, 

zdôrazňuje, že je potrebné hlbšie sa zamerať na podmienky a spôsob ich života v ranom detstve a mladosti. 

Potvrdzuje sa dojem, že ich prístup k riešeniu situácií v živote, týkajúcich sa medziľudských vzťahov, 

plnenia si pracovných povinností, či občianskych záväzkov voči spoločnosti, je hlboko determinovaný 

negatívnymi zážitkami a zraneniami ešte z čias detstva.  V úvodných častiach, ktoré autor nazýva 

Sprievodný text, venuje priestor analýze pojmu bezdomovec, príčinám tohto patologického javu 

a možným stratégiám jeho eliminácie. Za opýtanie stojí, prečo ten názov Sprievodný text? 

Habilitačná práca nie je ukončená žiadnym všeobecným zhrnutím a spresnením teoretických 

výsledkov, bolo by vhodné začleniť záverečnú časť práce. Komplexne posudzovaný koncept habilitačnej 

práce však môže byť prínosom do rozvoja teoretických i praktických základov sociálnej práce. Habilitačná 

práca spĺňa vedeckú úroveň, po obsahovej a formálnej stránke prácu hodnotím napriek spomenutým 

nedostatkom pozitívne, autor preukázal erudovanosť z odboru ako aj vedeckú spôsobilosť. Predložená 

práca spĺňa požiadavky kladené na vedeckú prácu na úrovni habilitačnej, odporúčam ju k obhajobe pred 

habilitačnou komisiou.  

 

Otázky (pripomienky) do diskusie: 

Odôvodnite výber kazuistík v práci s prepojením s témou práce. 

Na základe skúseností s danou problematikou bezdomovectva uveďte najvhodnejšie možnosti 

eliminácie daného javu. 
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