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 Práce Daniela Kolského je kvalitativním výzkumem mezi studenty - obyvateli 
„desítky“ - na Strahovských kolejích, který zjišťuje, jaký vztah studenti k místu svého 
dočasného bydlení mají a jak svůj kout, pokoj či patro proměňují. Lze ji však také číst jako 
Kolského zápas se sebou samým realizovat gejzír nápadů nějakou metodologicky relevantní 
vědeckou cestou.  
 Kouzlo nechtěného nedokáže smazat slabiny textu – nejasný název, povšechné a 
nevyvážené představení teoretických východisek, nadbytečnost a naproti tomu nedotaženost 
některých výkladových pasáží, nejednoznačnost v záměru sdělení.  
 Přesto se mi zdá, že autor uspěl ve třech momentech, pro něž považuji práci za velmi 
zajímavou: 1. Pokus dívat se na obytný prostor ne očima architekta, ale očima uživatele. Zdá 
se, že dočasnost a svébytnost studentského bydlení není v tomto bodě na škodu, naopak 
zvýrazňuje některé uživatelské potřeby a přání. 2. Jako poměrně citlivý badatel nechává autor 
čtenáře nahlédnout za zavřené (a někdy dokonce otevřené) dveře studentských kolejí. 3. 
Analýza vychází z mezioborových poznatků, je přesvědčivá a přínosná.     
 
 Za nejproblematičtější považuji především první část, tzv. „Otevření tématu – 
teoretická východiska“. Tuto část měl autor po dokončení práce kompletně přepsat s ohledem 
na další text. Kapitola totiž není teoretickou částí následujícího výzkumu v pravém slova 
smyslu, spíše odráží autorovo hledání, co „by se tak dalo“ k tématu využít. A výsledek je, 
řečeno souslovím, od Šumavy k Tatrám. Ač si je autor šíře exkurzů vědom (str. 11), nelze to 
chápat jako omluvu pro dezorientaci čtenáře. Podobně široké ohledání terénu mohlo být 
autorovi užitečné pro přípravu na rozhovory. Čtenář si však místo teoretického zakotvení 
odnese záplavu více či méně relevantních postřehů, ale také otázky, do jaké míry a jakým 
způsobem je možné v empirické části poznatek využít. Nejkřiklavější je v tomto ohledu 
poznámka, že již v mýtech se vztah člověka k jeho okolí objevuje (str. 10). Do textu také 
zbytečně proniknou vyjádření, která minimálně nelze přejít tak jednoduše: Co znamená, že 
domov je jako základní lidská potřeba garantován zákony? Jak je možné, že máme 
bezdomovce? (str. 2) Vypisování pojmu prostředí z psychologického slovníku (str. 6) vyznívá 
do ztracena atd.  
 O poznání lepší jsou pak druhá a třetí kapitola, které lze chápat jako vlastní teoretický 
úvod. Autor zde již omezil intelektuální šíři a představuje koncepty, které lze využít pro 
analýzu empirické části. Vystupují zde tak důležitá vodítka rozhovorů, jichž autor užívá: 
funkcionalistické uchopení z hlediska potřeb, sledování symbolických významů, sociální 
povaha prostoru. Sám výběr těchto tří nejvýznačnějších hledisek považuji za výsledek širší 
teoretické práce. Představení je srozumitelné, i když možná trochu příliš přehledové. Tak 
např. snaha o biologické založení potřeby orientace by stála za důslednější rozlišování. „V 
přírodě je schopnost orientace jedna ze základních schopností, které určují možnost přežití.“ 
(str. 23) Myslí se tím např. znalost vlastního teritoria a odhodlání jej bránit, jak na tento 
fenomén upozorňují četná etologická pozorování? Nebo je vztah k místu u člověka 
fenoménem, který je založený na zcela jiných motivacích? 
 Ve čtvrté kapitole se autor vyrovnává z pravidly kvalitativního výzkumu, tím také 
naznačuje, že si je vědom rizik a omezení tohoto způsobu práce. Trochu nejasný je vztah mezi 
předvýzkumem, výzkumem a opakovaným rozhovorem. Kolskému to všechno spadá do 
jednoho pytle, z něhož pak vytahuje doklady pro jednotlivé části analýzy. To však může 



zastírat podstatné změny, které se odehrály mezi tazatelem a dotazovaným, a které se mohou 
výrazně projevit v povaze výpovědí. Zatímco předvýzkum je spíš reflexí badatele, že se 
nedopouští nějakých fatálních nedorozumění, že neklade otázku tak, že tím tázaného zavádí 
atd., opakované rozhovory pochopitelně zvyšují ochotu důvěrnějších výpovědí. Tuto 
skutečnost sice autor zmíní, ale v analýze již důsledněji neodlišuje. 
 Vlastní analýza v kapitole pět je důkazem, že si autor osvojil techniku práce. Podařilo 
se mu identifikovat jednotlivé problémy a shrnout svá pozorování do devíti bodů. Možná se 
však až příliš nechal svázat zobrazeními v maticích. Rozhovory jistě obsahovaly daleko 
bohatší materiál týkající se života na kolejích, a tím významů podoby a změn v uspořádání 
pokojů. Jednotlivé výpovědi mohly být také důsledněji vztaženy k těm osmi respondentům, 
jejichž povahy, sociální status a vztah k badateli se určitě velmi lišil. Přes tyto výtky však 
Kolský svůj cíl práce naplnil. Musím s ním souhlasit, že některé výstupy z výzkumu tohoto 
velmi specifického místa, lze zobecnit, neboť vypovídají něco o vztahu člověka a jeho 
nejbližšího prostředí.   
 
 Vcelku práci pokládám za cenný výsledek rozsáhlé práce. Pozornosti by neměly ujít 
ani velmi zdařilé obrazové přílohy. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako velmi 
dobrou.    
 
Počet bodů:  35 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze 3. září 2008           Mgr. Ondřej Skripnik 
 

  

 


