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Ztrátou domova jako prostoru pro formování a udržování všeho, čím je člověk člověkem, se 
zásadním způsobem problematizuje lidský život. Proto se mobilizují státní i nestátní instituce 
a úsilím terénních sociálních pracovníků (streetworkerů) se řeší situace lidí bez domova. 
Činnost terénních pracovníků na poli bezdomovectví se stalo tématem předkládané bakalářské 
práce, a jak sám název napovídá, v posledních týdnech a měsících, kdy studentka práci 
dokončovala, zaměřila své zkoumání kromě jiného i na situaci, kterou lidem bez domova 
zkomplikovala pandemie a všelijaká opatření proti ní. 

Stěžejní část práce spočívá v analýze výpovědí šesti participantů výzkumu, jež se rozprostírá 
na 40 stranách. Uvedení do problematiky na deseti stranách je jen základní a orientační, 
zaměřené na vyložení několika souvisejících pojmů. Použitá literatura obnáší 17 zdrojů 
knižních a 7 internetových.   

V názvu mne zaujalo slovo reflexe. Reflexe, jak každý ví, znamená pozastavení se a zpětný 
ohyb, tedy pohled zpět. Před významem slova reflexe, a vůbec před schopností reflektovat 
mám vždy úctu, přesto ale samotná reflexe, ve smyslu konstatování či monitorování toho, co 
se odehrálo, nestačí.  Do hry by mělo vstoupit ještě „porozumění“, které odkazuje k rozumu.  
Nestačí jen zkušenost pocitem a prožitkem (tzv. empirie), ale potřebujeme i vědění, které je 
spjato s rozuměním. Teprve věděním se pouhá reflexe obohatí o novou zkušenost, která  pak 
umožní i utváření a tvoření, dokonce zušlechťování, díla nebo třeba i sebe sama. 

Autorka držíc se názvu, práci začala a až do konce vedla na rovině pouhé reflexe a sama se 
k tomu přiznala v kapitole 3.4, Tvorba a analýza dat. Autorka píše, že „mou snahou tedy není 
předkládat nějakou obecnou pravdu, ale interpretovat významy…“.  A doplňuje, že „to, co já 
považuji za důležité, se může lišit od toho, co by připadalo důležité jinému výzkumníkovi“. 
Navíc i prakticky potvrdila svou rezignaci na obecné vědění a tudíž i porozumění tím, že 
neprovedla žádné teoretické ukotvení problematiky.  Nepřipravila teoretické zázemí pro 
vědění, ve smyslu náhledu, které není jen pro každého své, ale je nějakým společným 
věděním.  

Samozřejmě, že se může stát, že se v některých otázkách lidé zásadně neshodnou a že má 
každý svou pravdu, ba dokonce že je více teorií, jak problematice rozumět. Ale myslím si, že 
by se nemělo stát, aby se k bakalářské práci, v níž se mluví o výzkumu (metodika výzkumu, 
strategie výzkumu, výzkumné otázky atd.) a jde tam o výzkum, rovnou přistupovalo 
s předpokladem takovéto apriorní relativizace.    

Asi mně coby oponentce nepřísluší komentovat zvolené téma, které celé vzniká výsostně 
z vůle autorky. Přesto se toho musím dotknout, neboť slabou stránku věci, kterou jsem výše 
popsala, shledávám právě ve volbě tématu. Nacházíme se uprostřed pandemie a výsledky 
zkoumání jsou získány z centra dění pandemie. Výsledky zkoumání jsou tedy pouhou reflexí 
živelných událostí, které lze zatím jen těžko podepřít nějakými teoretickými jistotami, tudíž 



jsou jen těžko zobecnitelné. Proto se ukazují jen v podobě dojmů a osobního mínění. Je to 
velmi dobře patrné například ve výpovědích, zamýšlejících se nad tím, jestli mají bezdomovci 
lepší, nebo naopak horší imunitu, anebo dokonce že je možné, že bezdomovci ani nepoznají, 
jsou-li nemocní covidem, neboť to nejsou schopni odlišit od toho, že jsou opilí alkoholem, a 
proto se nedá ani zjistit, jak moc jsou pandemií zasaženi.     

Autorka psala svou bakalářskou práci v neobyčejně nevhodné době, kvůli čemuž zřejmě 
přizpůsobila  i své téma, což jí ale situaci jen zkomplikovalo. Situaci ale jakž takž 
vybalancovala tím, že se upnula na obsah výpovědí. To, co se od informátorů dověděla, je 
samo o sobě hodnotné, informačně bohaté, dobře vybrané,  poutavě sdělené a kultivovaně 
přepsané. 

Chyby, které jsem v textu našla, nejsou nijak alarmující a ani jich není mnoho: objevilo se 
jisté množství interpunkčních chyb a v kapitole 2.2 na str. 12 je psáno, že „WHO vyhlásila 
pandemii 11. 3. 2019, a taktéž i vláda ČR vyhlásila nouzový stav 12. 3. 2019 “. Bylo to ale 
všechno o rok později, tedy v březnu 2020.  

Pro uvedené důvody, jimiž je především pominutí jakéhokoliv teoretického srovnání, a tím 
ulpění na popisném výkladu zkušenosti participantů, a zároveň pro uvedená pozitiva, jimiž je 
kladné autorčino zaujetí tématem a příjemné a čtivé zpracování, doporučuji práci k obhajobě a 
navrhuji hodnotit známkou „velmi dobře“. 
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