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Diplomová práce Kristýny Volfové reflektuje fenomén založený na různých podobách 

novodobého nomadismu, které se začaly stávat součástí globálně orientovaného světa přibližně 

před dvaceti třiceti lety. S určitým zpožděním ho začali objevovat různí sociální vědci a 

filosofové, pro něž poměrně dlouho nebyl předmětem hodným jejich zájmu. Autorka to ostatně 

v úvodních pasážích své práce několikrát zdůrazňuje a v několika následujících kapitolách se 

pak snaží hledat odpovědi na otázky, co stále početnější skupinu lidí vede k více či méně 

silnému odpoutání se od míst spojených s trvalým bydlištěm, studiem a především prací. 

S ohledem na masivní nástup digitální technologie se pro lidi, kteří se živí prací trvale nebo 

dočasně za hranicemi své domoviny a sídla svého zaměstnavatele, vžil termín digitální nomádi. 

Právě ti jsou jádrem této diplomové práce.  

Na samém začátku práce autorka konstatuje celkem překvapivou skutečnost, že digitální 

nomadismus zatím není příliš probádaný, resp. že není příliš v hledáčku sociálních vědců. 

Skutečně se zdá, že dosud existuje jen několik prací zabývajících se přímo digitálními nomády 

(Kannisto 2014, 2016, Richards 2015) nebo digitální identitou (Niezen 2005). Jedním z důvodů 

tohoto stavu je nepochybně fakt, že důkladný etnografický výzkum digitální či jakékoli jiné 

podoby soudobého nomadismu by si vyžádal nákladný multi-sited přístup, který obvykle není 

ve finančních možnostech většiny sociálních antropologů. Navzdory tomu prací s touto 

problematikou postupně přibývá i na akademickém poli (viz nedávné publikované kvalifikační 

práce K. Frankse na nizozemské univerzitě v Bredě, 2016, nebo G. Mouratidise ve švédském 

Lundu, 2018. První akcentuje analýzu procesu stávání se nezávislým na místě, druhý se věnuje 

nomadismu jako alternativnímu životnímu stylu) atd.  

Výchozím bodem autorky je snaha poněkud zproblematizovat převažující narativy spojené 

s digitálním nomádstvím, jímž je úsilí mnoha mladých lidí nastupujících do zaměstnání 

vymanit se z vlivu nadnárodních korporací či jednoduše vyvarovat se přináležení k jednomu 

místu. Autorka si na základě některých starších i relativně nedávných sociologických (hlavně 

Maffesoli, Giddens, Bauman) a antropologických (Sheller, Urry, D´Andrea aj.) konceptů, které 

lze považovat za její stěžejní teoretické zdroje, klade otázku, jak se rodí digitální nomád a dává 

jeho genezi do souvislosti s rodící se „novou nomádskou dobou“ nebo s tím, co Shellerová 

s Urrym nazvali „obratem k mobilitě“ (mobility turn). V hlavních etnografičtěji laděných 

kapitolách (5. a 6.) podrobněji rozvíjí, v kontextu výpovědí, mj. Giddensovu tezi o mobilitě 

jako sociálním konstruktu nebo pojem wanderlustu a jeho možné podoby. V této souvislosti je 

velmi zajímavá zmínka o možném „toulavém genu“ (s. 46), který údajně v sobě má asi 20% 

populace. Ačkoli je zřejmé, že podrobnější výzkum korelace mezi tímto genem a touhou lidí 

toulat se po světě by si vyžádal samostatnou a nejspíš interdisciplinární práci, přece jen se mi 

zdá, že tato informace mohla být rozvinuta trochu šířeji. 

Hlavní interpretační linku práce K. Volfové ovšem spatřuji ve snaze ukázat na některé 

paradoxy, které jsou s digitálním nomádstvím spojené a na základě výpovědí deseti 

informátorek a informátorů tyto paradoxy interpretovat. Na základě těchto paradoxů (např. 

rozpor mezi fixní adresou a nestálým bydlištěm, rozpor mezi touhou po svobodě a skutečností 

nebo propojování a rozpojování práce a volného času apod.) se ukazuje, jak se stává realizace 

digitálního nomádství fluidní a samotný teoretický koncept, řečeno spolu s Baumanem, 



poněkud tekutý. Na jedné straně je skutečně možné, že „všichni chceme bejt digitální nomádi“, 

jak poznamenává jedna z autorčiných kolegyň (s. 43), na straně druhé se ale začínají stále 

zřetelněji projevovat problémy, které takový životní styl s sebou nese. Třebaže nelze 

jednoznačně odpovědět na otázku, kterou si K. Volfová v závěru práce klade: „Jsme všichni 

nomádi?“ (s. 76), zdá se být nepochybné, že příslušníci generací Y a Z budou již tak početnou 

skupinu digitálních nomádů v blízké budoucnosti nadále výrazně rozšiřovat. K jakým 

důsledkům toto rozšiřování povede, dnes ještě odpověď neznáme.  

Nicméně diplomová práce Kristýny Volfové se přinejmenším poměrně poctivě snaží zachytit a 

vysvětlit současnou podobu tohoto tekutého jevu, jakým tato (post)moderní forma nomadismu 

bezesporu je. Za určitou slabinu práce považuji poměrně pozdní nástup do empirických 

(etnografických) pasáží. Poměr mezi teoretickými východisky a vlastním autorčiným bádáním 

je tudíž poněkud nevyvážený, což se projevuje mj. v jistých interpretačních zkratkách, což platí 

zejména pro 5. kapitolu (na poněkud zhuštěný popis pojmu wanderlust jsem již upozorňoval). 

Závěrem: diplomovou práci K. Volfové, která je na pomezí antropologie/sociologie turismu a 

volnočasových studií (leisure studies), navzdory jisté disproporčnosti mezi teoretickými 

východisky a empirickým materiálem a jisté interpretační nedotaženosti hodnotím jako vcelku 

zdařilou a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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