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Renata Jírová se ve své práci věnuje tématu kritické sociální práce a způsobu jejího 

vyjednávání na příkladu nízkoprahové centrum pro ženy bez domova „Mezi svými“. 

 

Na úvod - a přesto, že většinu dalšího textu se zaměřím především na problematické body - 

bych ráda ocenila velký objem práce a času v terénu, který za předloženou prací stojí, stejně 

jako viditelný zájem autorky o téma. Byla radost sledovat snahu klást si průběžně otázky a 

snažit se porozumět jak realitě, ve které se pohybuje, tak své vlastní roli a postavení v celém 

procesu zkoumání i zpracovávání textu. Přesto mám k textu několik zásadních připomínek 

 

První z nich se týká horší srozumitelnosti celkové struktury textu. Pro čtenáře je poněkud 

matoucí, když v anotaci a podobně i v úvodu dozví, že cílem je na příkladu podpory 

zaměstnanosti zkoumat dilemata, před kterými stojí v současná kritické sociální práce. 

Teoretická úvodní část (feministická antropologie, intersekcionalita) a přehled zásadní 

výzkumů k bezdomovectví se nicméně k těmto tématům nevztahuje, ale slouží jako (jakkoliv 

jinak zcela legitimní a potřebný) základ pro reflexi pozice výzkumnice. Následuje několik 

metodologických kapitol, z nichž se metodologie ovšem nazývá jen jedna, navíc v žádné není 

podrobnější přehled s kým byly vedeny rozhovory. Text dále plynule přechází do popisu 

zkoumaného terénu, ve kterém se v rámci kapitol mísí popisné části s částmi teoretickými a 

více analytickými, v půlce kapitol vystupují (nečekaně) nové otázky. I pokud se autorka 

přiklání spíš k literárnímu způsobu psaní (tedy např. nestrukturovat teoretickou část odděleně 

v úvodu, nerozpracovávat otázky v úvodu) je důležité, aby bylo pro čtenáře zřejmě oddělené, 

co je úvodem do situace (děje, místa), z čeho vychází otázky, které si klade, jaká je logika ve 

stavbě kapitol, proč je některým detailům věnována větší pozornost aj. V současné podobě toto 

bohužel neplatí, text na řadě míst text působí spíše jako zachycení toku úvah, ve kterém se pak 

bohužel někdy ztrácí podstatná zjištění i srozumitelnost argumentace. 

 

Tím se dostávám k druhému bodu, a to je srozumitelnost a podloženost východisk celé práce. 

Práce má ambici diskutovat možnosti a limity kritické sociální práce v kontextu dominujících 

přístupů k sociální práci a politikám. Jde o zcela legitimní a relevantní cíl. Problematické je, že 

v průběhu celého textu dochází k dichotomnímu zploštění mezi „kritickou“ a „běžnou“ sociální 

práci a obecněji přístupy sociálních politik. „Běžná“ sociální práce je zde redukována na 

disciplinující a kontrolující nástroj, sociální politiky jsou vykresleny jako podřízené 



(neoliberální) logice integrace na trh práce. I když tyto trendy jsou v rámci sociálních politik 

zřejmé a silné, nejde o jediný a v některých oblastech ani dominantní přístup. Navíc je třeba 

vnímat silné rozdíly mezi proklamativními cíly politik, jejich reinterpretací ve veřejném 

diskurzu nebo způsoby implementace různými aktéry (srov. např. etický kodex sociálních 

pracovníků a diskuzi kolem něj, housing first jako princip přijímaný veřejnými institucemi, 

aj.). Určité „zčernobílení“, ke kterému pak dochází, není problematické jen kvůli nepřesnosti. 

Důsledkem je, že v řadě míst diplomové práce se zjištění vztahují zpět k této domnělé 

dichotomii, a ve svém efektu sklouzávají k určité povrchnosti, protože přisuzují 

kontroverznost/radikalitu i přístupům, které nejsou pro kritickou sociální práci specifické 

(např. důraz na zmocnění/zapojení se objevuje u řady sociálních služeb, které se 

k východiskům kritické sociální práce explicitně nehlásí). Textu by výrazně pomohlo, kdyby 

se v tomto více opíral o data a specifické zkušenosti osob, s nimiž autorka mluvila. Tedy kdyby 

stavěl analýzu nikoliv primárně na domnělém kontrastu přístupů, ale reálně zažívaných 

dilematech a otázkách. Z práce je zřejmé, že autorka pro toto měla dostatek dat. 

 

Toto odráží obecnější problém textu, který se nejvýrazněji projevuje v poslední části k prekérní 

práci – a to, že na řadě míst je text vystavěn tak, že čtenář má dojem, že zjištění autorky jsou 

vedena nikoliv primárně daty z terénu, ale teoretickými východisky, a data pak slouží pro jejich 

ilustraci. U části věnované prekérní práce je toto nejvýraznější. Autorka např. mluví o odcizení, 

ztrátě smyslu, nutnost konstantní seberedefinice, oslabování sounáležitosti. Jakkoliv jde o 

zásadní témata, která jsou s procesy prekarizace (a nejen u nízkopříjmových skupin) často 

spojená, z citací nicméně toto nijak nevystupuje. V dalších částech není zcela zřejmé propojení 

se zjištěními z terénu (viz např. diskuze dohledu nad tělesnosti u Foucaulta, ilustrovaná 

kontrolou pohybu v prostoru).  

 

Obecně je poslední část k roli zaměstnání zajímavě otevřena (otázka dvojí, disciplinační a 

emancipační role práce), nicméně zjištění jsou nakonec limitována na popis opakované 

zkušenosti cyklu exekucí a nejistých, špatně placených prací. Klíčové téma celé práce, jak a 

zda v tomto kontextu nabízet podporu při hledání zaměstnání v souladu s premisami kritické 

sociální práce, a jak reálné možnosti podpory práce spojit s existujícími politickými prioritami 

a zdroji financování v textu téměř chybí. Místo stránkového shrnutí bych k tomuto čekala 

minimálně samotnou kapitolu. Zásadní limit v tomto vnímám, že kapitola je primárně 

postavena na popisu pracovní zkušenosti žen bez domova, které jsou v roli klientek. Již méně 

prostoru je pak věnováno jejich reflexi očekávání, možnosti a limitů podpory okolo zaměstnání 

nebo normativním očekáváním, které jejich výpovědi a způsoby prezentace ovlivňují (jak by 

bylo možné očekávat v kontextu diskuzí v předchozích části práce). Především v této části 

zásadně chybí perspektiva peer pracovnic a zejména pak sociálních pracovnic, tedy osob, u 

kterých lze očekávat, že jsou nejvíce vystaveny těmto dilematům, v neposlední řadě proto, že 

jsou v nejsilnější/nejméně rovné mocenské pozici.  

 

I přes všechny výše popsané výtky vnímám práci jako poctivě zpracovanou, zejména pak 

oceňuji kvalitu a rozsah terénní práce, způsob tematizace mocenských nerovností a citlivost 

v přístupu k lidem, s nimiž autorka mluvila. Pozor na normativní hodnocení (např. zda a v čem 

naplňuje sledovaný terén kritéria kritické sociální práce, aj.).  



 

Na závěr jedna otázka. V textu je v souvislosti s kritickou sociální prací opakovaně 

tematizován otázka respektu, důstojnosti, zapojení a podílení se „klientů“ na chodu centra. 

V úvodní části nicméně autorka popisuje jako základní cíle (znaky) kritické sociální práce 

narušování dominantních diskurzů (přerámovávání zkušeností, zvědomění strukturálních 

příčin) a zejména pak k aktivity směřujícím ke společenským změnám (kolektivní akce, aj.) – 

setkávala jste se s aktivitami směřujícím tímto směrem, nebo reflexi možnosti a limitů jejich 

podob během svého výzkumu? A specificky ve vztahu k oblasti práce a pracovních podmínek? 

 

  

Práci doporučuji k obhajobě.  

 

Navrhovaná známka velmi dobré. 
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