
Posudok školitelky na diplomovú prácu 

Bc Renata Jírová:  „Jsme na jedné lodi: nízkoprahové centrum pro ženy bez domova“ 

 

Cieľom diplomovej práce je „ …zkoumat, jak nízkoprahové komunitní centrum Mezi svými 

konstruuje svou pomoc ženám bez domova. Na základě půlročního zúčastněného pozorování 

a rozhovorů s aktérkami centra ukážu, jak probíhají interakce mezi klientkami, peer 

pracovnicemi a sociálními pracovnicemi, jak konkrétně vedení centra posiluje a aktivizuje 

ženy, které se ocitly v sociální tísni, a jakou roli v navracení žen „zpět do společnosti“ hraje 

práce. Budu přitom pracovat s napětím, které se v centru projevuje vyjednáváním mezi 

principy kritické sociální práce a nutností motivovat ženy k návratu do systému.“ 

Konceptuálne se autorka vo svoje bakalárskej práci  hlási k feministicke antropológii (ako 

teoreticky, tak metodologicky), antropologii práce a kritickej sociálnej práci. Intersekciálnou 

analýzou sleduje konštruovanie empowermentu vo vybranej (a anonymizovanej) organizácii, 

ktorá pracuje so ženami bez domova. Na pekne nasýtených dátach ukazuje, ako sa 

nešpecifické (vychýlené) životné trajektórie  žien nezhodujú so stávajúcim  socio-

ekonomických systémom (zameraným na permanentný výkon).  Pre tieto ženy je oveľa 

obtiažnejšie opäť naskočiť do do „normálnych“ koľají. Bc.Renata Jírová na etnografických  

dátach ukazuje, že i pri 2-3 prekérnych úvazkoch (keďže pre iné typy úvazkov existujú pre tieto 

ženy konkrétne štrukturálne bariéry), nie je možné vymaniť sa z dlhovej pasti. Nabúrava tak 

prevládajúcu spoločenskú predstavu o ľuďoch bez domova ako tzv. „nemakačenkoch“.  

Rovnako tak ukazuje na paradox aplikácie kritickej sociálnej praxi, kedy si aj samotné sociálne 

pracovníčky z o skúmanej organizácie uvedomujú určitú zacyklenosť osudov týchto žien, ale 

pod tiahou grantových schémat ich stratégie „empovermentu“ musia tieto ženy“ 

zefektívňovať“. Bc.Renata Jírová sa rozhodla zrkadliť toto napätie cez paralelné „hlasy“ peer 

pracovníčok, žien bez domova ako aj peer-iek.  

Renata Jírová sa rozhodla pre neľahký  etnografický terén (pripomínam, že v teréne pred 

výskumom nijak nepôsobila). Dlhodobo a trpezlivo  si budovala dôveru tých,  ktorí jej potom 

otvorili priestor do ich práce, životov a intímnych príbehov . Emociálne to pre ňu rozhodne 

nebolo jednoduché, čo bolo vidno na prvej verzii práce-ktorá bola silnou emočnou ritikou 

sociálního systému a osobným rozčarovaním nad stavom sveta. 



Je nutné podotknúť, že odstup od zkúmaného terénu bol cyklickým problém-najmä vo fáze 

písania finálneho textu. Na druhú stranu si toho bolo študentka vedomá, preto sa na vplyv 

interakcie so zkúmanými a svoju vlastnú pozicionalitu  v teréne zamerala v metodologickej 

časti práce. Tam detailne popisuje svoje predstavy, očakávania, etické dilemy a napĺňanie 

vzťahov s ľudmi, ktorých študovala. Túto časť práce osobne považujem za najvydarenejšiu. 

Použitý žáner akademického písania považujem za dostatočný pre úroveň záverečnej 

magisterskej práce, Bc. Renata Jírová sa  snaží o štylisticky  kompaktný akademický text.  

Študentka ale počas písania „bojovala“ s akademickým žánrom písania, čo sa prejavilo aj vo 

finálnej verzii textu, keďže text  ostáva  miestami stále štylisticky kostrbatý.  Na druhú stranu 

v súlade s premisami feministickej antropológie, v práci zaznieva dostatok autentických hlasov 

informátorie (tzv.giving voice strategy).  Prácu taktiež poeticky dopľňajú úryvky z tvorby (básne 

a texty piesní) Andulky-ženy bez domova. 

Osobne ma ale mrzí, že i ja som prehliadla názov práce vo finálnej verzii-prídavok etnografická 

štúdia-by bol viac než vhodný.   

 Počas prípravy diplomovej práce a v celom procese výskumu Bc. Renata Jírová systematicky 

konzultovala svoj výskumný design,  samotnú analýzu dát ako aj formu finálneho textu 

diplomovej práce. Citlivo naslúchala mojim mnohým kritickým pripomienkam a editáciám 

textu, ktoré sa poctivo snažila zapracovať do finálnej verzie. 

Diplomovú prácu by som doporučila zpracovať do odborného článku. 

Prácu hodnotím známkou výborný. 
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