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Posudek na diplomovou práci 

Sociální exkluze lidí bez domova 

autor: Petr Charvát, Praha 2012 

 

 

Předložená diplomová práce vychází ze zúčastněného pozorování mezi bezdomovci v Praze a 
rozhovorů s nimi, které autor uskutečnil mezi lety 2010-2012. Autor si klade za cíl „[z]jistit 
jak tento dnes obecně a často diskutovaný fenomén vyvstává (probíhá, prezentuje se) 
pohledem „zdola". Z tematických okruhů zde vyvstává především ekonomická stránka života 
lidí na ulici, vazby na společnost jako celek, míra a důvody vyloučení – sociální exkluze a 
jakou měrou se právě finanční a ekonomická situace na této exkluzi podílí“ (str. 23). 

Autor se zabývá nepochybně důležitým tématem. Ocenit je třeba uskutečnění terénního 
výzkumu v náročném prostředí „ulice“, které vyžadovalo značnou osobní investici a působilo 
zřejmě i bolestivé přechody do, tak říkajíc, „domovského“ světa (str. 20-21). Zpracování 
diplomové práce ale vykazuje několik zásadních nedostatků, které podle mého názoru hraničí 
s její obhajitelností jako akademické kvalifikační práce na Katedře obecné antropologie. 

1) Autor především nepochopil, co je cílem kvalitativního sociálněvědního výzkumu. Není 
jím formulovat závěry buď a nebo (např. bezdomovectví je svobodnou volbou nebo životem 
vynuceným společností, viz str. 79-81), ale prozkoumávat mnohoznačnost, ambivalenci a 
mnohonásobnost sociálních skutečností, aktérství, příčin a souvislostí. Předložená práce 
vyznívá spíše aktivisticky – jako by měla pouze dokumentovat utrpení bezdomovců a vinu za 
jejich situaci na straně „majoritní“ společnosti. Jakkoli sympatický nám může takový postoj 
být a je i v pořádku, že práci motivuje, není možné, aby se na něj práce zúžila. Tento zásadní 
nedostatek práce se naplno vyjevuje v její závěrečné části, kde autor namísto shrnutí a kritické 
diskuze vlastních etnografických poznatků reprodukuje názory pracovníků charitativních 
organizací ohledně „návrhů řešení (cesty zpět)“ (str. 80 a dále). V samotném závěru (str. 90-
93) se pak nedrží toho, co empiricky zkoumal, ale nastiňuje „některé z myšlenek, na něž ve 
struktuře práce nezbylo místo“ (str. 90). Jde o formulace, které by autor, podle mého názoru, 
mohl sepsat bez provedení etnografického výzkumu mezi bezdomovci. Proto jsou špatným 
závěrem empirické antropologické práce a ukazují na nepochopení významu a role výzkumu. 

2) Práce vykazuje i značné nepochopení antropologické metodologie / etnografie. Na str. 8 se 
dočítáme, že „[p]ro antropologický výzkum, který je specifický především pobytem 
výzkumníka terénu, je místo aplikace jednotlivých velkých teoretických koncepcí (grounded 
theories) důležitá metodologie“. Za prvé se zde ukazuje naprosté nepochopení konceptu 
grounded theory (zakotvené teorie), která v žádném případě není míněna jako aplikace 
velkých teoretických koncepcí, ale naopak rozvíjení teorie induktivně, z dat (Strauss, 
Corbinová 1999). Za druhé v práci naopak chybí explicitní teoretické zakotvení výzkumu, 
které by tematizovalo povahu sociální skutečnosti a také povahu a epistemologický status 
vytvářených dat (zachází výzkumník s výpověďmi účastníků výzkumu přímočaře jako se 
zprávami o tom, jak věci jsou, nebo se zamýšlí nad tím, proč lidé v danou chvíli říkají, co 
říkají, zda a do jaké míry jsou jejich výpovědi strategické?). Je chybou myslet si, že takové 
úvahy do etnografického výzkumu nepatří a neměly by ho doprovázet (a do určité míry i 
předcházet). 
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3) Autor si jako cíl práce vytyčuje přiblížit pohled „zdola“, „z ulice“. Nezdá se mi však, že by 
se mu to podařilo. Práce na jednu stranu obsahuje poměrně velké množství přímých citací, 
které jsou sice často zajímavé, ale málokdy jsou interpretovány. Spíše se s nimi zachází jako 
s výpověďmi, které mají mluvit samy za sebe. To ale nefunguje, data nikdy nemluví „sama za 
sebe“. Pro sociálněvědní práci je tento přístup to nedostačující. Z druhé strany jsou v textu 
naopak poměrně rozsáhlé pasáže, ve kterých autor něco tvrdí bez jasné vazby na svůj výzkum 
(např. oddíl Odlišné ekonomické chování). Je škoda, že je v práci minimum etnografického 
líčení a většina odkazů k datům se týká rozhovorů. 

Sporná je také role, kterou autor v textu připisuje pracovníkům charitativních organizací, se 
kterými dělal rozhovory. Na místo toho, aby jejich výpovědi podroboval analýze, pouze je 
reprodukuje jako názory „odborníků“. Ty navíc rozsáhle používá, jak jsem již upozornila 
výše, v závěrečných částech práce místo toho, aby formuloval své vlastní výsledky a zjištění. 

4) Autor nezná (necituje) práci vydanou v roce 2011 na téměř totožné téma, založenou na 
kvalitativním výzkumu mezi pražskými bezdomovci (Holpuch 2011). Patří k základům 
akademické práce sledovat dostupné oborové časopisy a literaturu k tématu, kterým se sami 
zabýváme, a kriticky se k ní vztahovat. 

5) Práce je relativně dobře napsaná, až na řadu (desítky) chyb v syntaxi. V zájmu větší 
přehlednosti by také nové kapitoly měly začínat na samostatné stránce. 

 

Mrzí mě, že práci na tak závažné téma, provedenou na základě výzkumu, do kterému autor 
jistě investoval mnoho energie a emocí, nemohu hodnotit příznivěji.  

Práci navrhuji, v případě fundované obhajoby ze strany studujícího, hodnotit známkou dobře. 

 

 

Tereza Stöckelová 

V Praze, 10. 10. 2012 
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