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Bakalářská práce Martina Klimenta se zabývá možnostmi zkoumání domova jako souboru 
materiálně-sémiotických elementů. Opírá se zejména o koncepty material culture a výrazným 
vodítkem v konceptualizaci domova nad rámec banální reprezentace je pro něj přehledový 
text Petra Gibase. Díky těmto inspiracím se snaží o symetrický přístup a analýzu, která 
ustavuje spojitosti mezi pamětí, jídlem, smysly a dalšími prvky integrovanými do pojetí 
domova. Příklady čerpal z týdenního terénního výzkumu ve středoslovenské obci Sklepná, 
kde probíhala terénní praxe studijního ročníku.  
 
Text bakalářské práce je strukturován přehledně a tradičně. Po úvodní kapitole autor 
kultivovaně rozebírá teoretické inspirace, v následující kapitole seznamuje s výzkumným 
postupem a okolnostmi terénního výzkumu, ve 4. kapitole pak postupně uvádí do souvislosti 
poznatky získané z rozhovorů nebo pozorováním v domovech, kde mu bylo umožněno 
zkoumat. Velmi oceňuji, že svoje poznatky nepředhazuje jako důkazy, nechá je vyniknout 
prostřednictvím výpovědí aktérů a následně se na jejich základě zamýšlí nad jejich výpovědní 
hodnotou. Tak například nachází rozdíl mezi sociálním tichem a materiálním hlukem jako 
dvou odlišných senzorických zkušeností domova, vepisování paměti do materiality jako 
mobilní připomínka domova a mnoho dalších aspektů spoluutváření domova v materiálně-
sémiotickém procesu.  
 
Předloženému textu nemám co vytknout, je psán velmi střídmě a přesně – snad jen transkripce 
rozhovorů mohla být více ohleduplná ke čtenáři. Rovněž mě překvapilo (ale zřejmě je to dáno 
tím, že orientačním teoretickým textem mu byl výše zmíněný článek), že se autor neinspiroval 
textem, který je emblematický pro toto téma v antropologii a který mu mohl ozřejmit další 
polohy materiality domova, a to jeden z textů kabylských etnografií P. Bourdieu „The Berber 
House“, který demonstruje jak komplexní je životní prostor (domov) na symbolické asociace, 
každodenní fluiditu jeho funkcí a účelů, na sociální konfigurace a prostorovou hermeneutiku. 
Text doporučuji, i když je teoreticky stále spjatý se strukturální analýzou, nicméně zároveň už 
od 60. let otevřel celou řadu témat, která se dají i nadále rozvíjet v tematizaci domova nad 
rámec jeho reprezentace.  
 
Bakalářskou práci Martina Klimenta považuji za velmi zdařilou a doporučuji jí k obhajobě 
s hodnocením výborně. 
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