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Předkládaná práce se zabývá velmi aktuálním tématem digitálního nomádství, které prozkoumává 
kombinací různých kvalitativních, především etnografických metod – interview, zúčastněné 
pozorování, instantní etnografie, digitální etnografie. Autorka v úvodu načrtává konceptuální rámce, 
kterými chce dané téma uchopit, především koncept tzv. new mobilities Mimi Sheller a Johna Urryho 
z roku 2006. Vrací se také ke starším konceptům jako Baumanovi tuláci, zevlouni a poutníci a klasickým 
textům antropologie turismu (Eric Cohen).  

Předkládaný text splňuje všechny formální nároky na diplomovou práci, byť obsahuje některé 
nedotažené detaily – za nejzávažnější lze asi považovat jistý zmatek v anonymizaci jmen respondentů 
(jedna a ta samá osoba je pod citací zmíněna jako Matúš a v následujícím textu jako Šimon, podobných 
případů je více). Chyba nejspíš vznikla právě při změně jmen za účelem anonymizace, pokud by autorka 
s textem jakkoliv dále pracovala mimo katedru, určitě by bylo potřeba jí napravit (už právě kvůli 
ochraně soukromí respondentů). Text je jinak velmi dobře napsaný, příjemně se čte a je logický členěný 
do vhodně dlouhých kapitol a podkapitol. Co se týče formální a stylistické stránky, kromě výše zmíněné 
chyby bych vytkla pouze jisté repetitivní tendence, některé závěry, formulace a cca ve dvou případech 
i celé odstavce se opakují v úvodu a pak následně vždy k příslušné kapitole. Žádný ze zmíněných 
nedostatků ale nepovažuji za nijak zásadní a celkově je práce po formální a stylistické stránce vydařená.  

Po obsahové stránce považuji za největší přínos diplomové práce Kristýny Volfové právě zvolené téma 
– digitální nomádství je aktuální a dynamicky se rozvíjející sociokulturní i ekonomický fenomén, který 
zasahuje do různých oblastí od pracovního trhu, organizaci volného času, turismus atd. Nejzajímavější 
je určitě právě ten aspekt, který se autorka snaží prozkoumat – jak se konstruuje představa digitálního 
nomáda jako životní styl na individuální úrovni, jaké jsou motivace lidí, kteří takto sami sebe označují, 
jaká je jejich hodnotová orientace, jak sami sebe vnímají v rámci společenského systému? Autorka se 
nejprve pouští do historického exkurzu, aby odpověděla na tyto otázky. Byť je historický kontext 
konceptu jako je nomádství rozhodně potřebný pro pochopení jeho současné podoby, historická a 
deskriptivní část práce zabírá skoro polovinu textu a klidně mnoha být kratší a zahuštěnější.  

Až cca na straně 36. z celkových 80 stran se začíná pracovat se samotnou etnografií a v úvodu 
načrtnutými teoretickými koncepty. Právě v aplikaci teoretických přístupů na etnografická data vidím 
největší slabinu práce  - autorka sice zmiňuje například právě paradigma the new mobilities, které by 
pro prozkoumání situace digitálních nomádů poskytovalo spoustu zajímavých možností, ale v podstatě 
se k němu už dále nevrací, nijak ho nerozporuje, neanalyzuje, neuplatňuje na svá vlastní zjištění. 
Obecně práce trochu trpí tím, že použité teoretické koncepty jsou poměrně staré – v antropologii 
turismu vzniklo nejspíše obrovské množství textů od doby Cohenovy zakládající práce, stejně tak 
antropologie mobility je velmi dynamicky se rozvíjející subdisciplína (Evropská antropologická asociace 
má i specializovanou síť pro výzkum mobilit). V posledních několika letech vyšlo i několik článků a knih, 
které se věnují přímo digitálnímu nomádství (namátkou se dá snadno najít třeba článek Iny 
Reichenberger z roku 2018). Na stranách 15-16 autorka například cituje Meyrowitze z roku 1985 a 
přitom hovoří o „současné společnosti“ – současnost ale skoro o 40 let později a mobilita se dramaticky 
proměnila, stejně tak svět masmédií, o kterém Meyrowitz píše. A s tím souvisí i dle mého názoru 
nejzávažnější nedostatek teoretického uchopení práce a to je téměř absolutní vynechání fenoménu 
digitálních komunikačních platforem a jejich vlivu na trh práce. Autorka je letmo zmiňuje, samotní 



informátoři se v citacích vyjadřují k tomu, že jim sociální sítě umožňují daný životní styl. Víme, že 
většina free-lance digitálních nomádů se zapojuje do tzv. gig economy (někdy také sdílené ekonomiky) 
ať už jako producenti či uživatelé různých služeb. Sociální sítě zároveň fungují jako snad nejvýznamnější 
platforma k samotnému šíření trendu digitálního nomádství a povědomí o něm (například fenomén 
travel bloggerů). S tím souvisí i kritičtější pohled na celou problematiku (prekérní pozice freelance 
digitálních nomádů na trhu práce atd.) Tento rozměr v analýze Kristýny Volfové bohužel chybí a jistě je 
to i tím, že se nepropracovala k současnější literatuře k tématu.  

V tomto kontextu je zároveň zajímavé, že do výčtu metod využitých při výzkumu je zahrnuta i virtuální 
etnografie – dává to smysl v situaci, kdy většina digitálních nomádů funguje většinu času v online 
prostředí. Je škoda, že této metodě není dále v práci věnována větší pozornost, přestože autorka 
pracuje s úryvky online komunikace a online sebeprezentace svých respondentů. Z metodologického 
hlediska ale jinak považuji práci za dobře zpracovanou, počet respondentů za dostatečný vzhledem 
k rozsahu práce a zvolené metodě. Oceňuji také zahrnutí reflexivního přístupu a prvků autoetnografie 
– jak autorka správně poznamenává, většina z nás (akademiků, studentů) je do jisté míry digitálními 
nomády.  

Celkově lze tedy práci zhodnotit jako zajímavou, velmi čtivou, pojednávající o aktuálním tématu, ale 
bohužel nakonec nevyužívající plný potenciál, který téma i metody nabízely. Bylo by určitě dobré, 
pokud by autorka během obhajoby práce objasnila, dle jakého klíče volila teoretické koncepty a jak se 
vyrovnává s aktuální literaturou k tématu digitálních i geografických mobilit, pod které téma digitálního 
nomádství spadá. 

Práci navrhuji ohodnotit známkou velmi dobrý, v závislosti na výsledku obhajobu je určitě možné 
přiklonit se i k výsledku výborný. 

 

V Praze dne 22.1. 2020, Mgr. Marie Heřmanová, Ph.D. 

 

 

 

 


