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Jaroslava Čuřínová se ve své bakalářské práci zaměřila na kombinaci několika nesporně 
zajímavých a relevantních témat. Jejím klíčovým zájmem byla problematika seniorů 
v současné české společnosti, konkrétně seniorů, kteří využívají služeb Domova pro seniory, 
kterou nahlédla z perspektivy toho, nakolik pro tyto aktéry sledovaná totální instituce vůbec 
může představovat „domov“. Už sama o sobě je, domnívám se, tato otázka navýsost aktuální 
a v kontextu současného sociálněvědního bádání dosud nedostatečně reflektovaná. 
Z možných alternativ, jak vymezené téma nahlížet, pak zvolila samotné „obývání“ prostoru 
Domova pro seniory, ať už skrze (ne/vy)užívání různých funkčních částí předmětné příkladné 
(vybrané) budovy, tak prostřednictvím toho, jak si je sami aktéři „zabydlují“, tedy nakolik 
v nich můžou, jsou schopni či chtějí utvářet svůj vlastní domov. Pro řešení tohoto 
výzkumnému problému zvolila etnografický výzkum, založený primárně na zúčastněném 
pozorování doplněného o polostrukturované rozhovory. 
 Slabší pasáží předložené práce jsou její počáteční kapitoly, ať už jde o samotný Ůvod 
(s. 6n), či Teoretickou část (s. 8-17). Z nich se jeví, že autorka poněkud tápala v tom, jak toto 
náročné téma vlastně uchopit. Osciluje tudíž mezi literaturou věnovanou problematice 
gerontologie, interpretace významů prostorů (krajiny) z hlediska psychologie a tituly 
sociologickými a sociálněantropologickými, z nichž se pokouší sumírovat klíčové pasáže, ale 
nikoliv ve vzájemné debatě a občas i nedostatečně reflektovaně vzhledem k vlastnímu 
výzkumnému problému (srv. např. kap. Problematika stárnutí). Byla by na místě širší reflexe 
zahraniční literatury k tématu. Jako klíčová se mi pak jeví otázka, nakolik je funkční předem  
kategorizovat jednotlivé typy prostorů vzhledem k jejich možnému užívání (prostor 
soukromý, poloveřejný, veřejný, potažmo administrativní), tzn. zda se autorka neměla zaměřit 
primárně na emické reflexe toho, jak jsou tyto prostory aktéry konceptualizovány.  
 Výrazně silnější je autorka v oddílech věnovaných vlastnímu výzkumu. Kapitola 
Metodologie (s. 18-30) je takřka příkladnou reflexí etnografického výzkumu v tak náročném 
terénu, jakým Dom pro seniory bezpochyby je. Postrádám snad jen podrobnější informace o 
posportizaci vzorku – jakkoli by z hlediska etnografického výzkumu nebyla nutná, nabývá na 
významu v důsledku dále využité konstrukce modelů. 
 Empirická část (s. 31-65) bakalářské práce Jaroslavy Čuřínové je pak složena ze dvou 
částí – jednak deskripce prostor zvoleného Domova pro seniory, jednak analýze a interpretaci 
výše zmíněného „obývání“ těchto prostor, zacílené především na samotné pokoje aktérů a 
konkrétních předmětů, jejichž prostřednictvím tuto prostoru (ne)obývají. Popis jednotlivých 
částí budovy je velmi podrobný (přičemž mě zarazilo, že ohledně poliček je překvapivě do 
etické deskripce zařazena emická perspektiva – proč pouze/právě zde?). Následující 
konstruované modely pak velmi efektivně a efektně identifikují klíčové prvky toho, jak 
(ne)lze utvářet „domov“ v prostředí, v němž se jedinec – chtíc či nechtíc – naskytne. Bylo by 
však ještě na místě na základě těchto modelů identifikovat konkrétní hraniční prvky toho, jak 
je domov v daném prostředí utvářen. 

Závěr (s. 66-70) bakalářské práce Jaroslavy Čuřínové pak jednak shrnuje výsledky 
empirického výzkumu v konfrontaci s vybranými tezemi z vybrané literatury, jednak ale 
ovšem přednáší i výsledky výzkumu, které v byly v empirické části práce tématizovány jen 
marginálně. V důsledku omezenosti teoretického podkladu práce autorka v interpretaci těžko 
mohla být důslednější, jakkoli by si to téma zasloužilo. Z formálního hlediska je práce 
v naprostém pořádku, občasná jazyková pochybení se mi jeví vzhledem k rozsahu textu jako 
marginální. 



 
 

Závěrem. Jaroslava Čuřínová prostřednictvím své bakalářské práce prokázala schopnost volby 
adekvátního a aktuálního tématu. Jakkoli mám jisté výtky vůči jeho náležitému teoretickému 
ukotvení a v důsledku toho i interpretaci sebraných dat, domnívám se, že je na místě ocenit 
jak náročný terénní výzkum, který autorka, provedla, tak jeho pečlivé zpracování. Zároveň si 
na základě dlouhodobé intenzivní spolupráce s autorkou dovoluji ocenit nejen její píli, ale i 
angažovanost v tématu stejně jako razantní rozvoj uvažování v kontextu sociálních věd. Proto 
bakalářskou práci Jaroslavy Čuřínové doporučuji k obhajobě s hodnocením na pomezí 
výborné a velmi dobré dle průběhu obhajoby. 
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