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Diplomová práce Petra Charváta si klade za cíl „nahlédnout život na ulici“. V úvodní 
oddíle přehledně seznamuje s různými interpretačními rámci, které se v kvalitativních 
výzkumech lidí na okraji, většinou urbánního prostředí, postupně ustavovaly. Tento 
přehled je nápomocný zejména pro následné větvení výkladu na institucionalizující, 
empirickou a aplikovanou perspektivu v navazujících oddílech. Členění je někdy příliš 
formální a souvislosti mezi úvodní kapitolou a konceptuálním jazykem v ní 
formulovaným a empirickou částí nejsou vždy zřejmé. Stejně tak by práce žádala lepší 
rozpracování analýzy, které se místy omezuje na shrnutí citovaných rozhovorů. Jako 
nejpalčivější autorovy krystalizuje postupně otázka vymezování bezdomovectví, jeho 
život jako kategorie a život s touto kategorií. 
 
Nad textem jsem si kladl opakovaně otázku, proč autor věnuje tolik úsilí pochopení 
kategorizací a typologizací bezdomovectví? Proč je pro něj otázka třídění tak zásadní a 
hlavně proč se mu zdají rozdíly v třídění (z hlediska bezdomovců, z hlediska 
pomáhajících profesí a mírně i z hlediska většinové společnosti) být tak přitažlivé pro 
pochopení samotného fenoménu bezdomovectví. Autor sám tuto otázku explicitně neřeší, 
přesto je provokativní a zdá se mi i nosná. Otázku by šlo snadno odmítnout jako projev 
scholasticismu, jako utkvělé snahy badatele samoúčelně třídit a organizovat realitu. Tato 
racionalita má ale v podání autora jistý subversivní potenciál, který má svou atraktivitu 
jak kritickou, tak teoretickou a který by stále bylo možné vytěžit. 
 
Zaprvé je zřejmé to, co popsala už řada jiných autorů, např. N. Elias v teoretickém 
konceptu Established/Ousiders, že čím větší je mocenská nerovnováha mezi 
společenskými entitami, které jsou přesto na sobě myšlenkově nebo materiálně závislé, 
tím hrubší, drsnější a nelidštější jsou způsoby vymezování mezi nimi. Z tohoto konceptu 
by bylo možné usuzovat o širším zarámování otázky bezdomovectví do kontextu pocitu 
ohrožení, který se vznáší jako stín nad velkou částí společnosti, ke které patří bezpochyby 
i autor. Zadruhé lze vidět jistou subverzi i v tom, jak se autor odvrací od individuálních 
příběhů bezdomovectví. Podle jeho slov je to proto, aby neparticipoval na „biografické 
iluzi“ (s. 44), která se snaží vnášet racionalitu do velmi diskotinuitních příčin 
bezdomovectví a která vzniká právě z nároku, otázky, aby každý bezdomovec měl 
vysvětlení pro svůj osud. Zároveň nás tím ale upozorňuje na skutečnost, že právě tyto 
příběhy mají účel, funkci, často spojenou se statusovým vymezováním v rámci skupin 
bezdomovců, na rozlišení zasloužených a nezasloužených bezdomovců apod., a tím do 
jisté míry odvádějí pozornost. Od čeho je stále otázkou a autorova analýza to neřeší. Je tu 
ale předpoklad, kam se dívat, nebo minimálně jakým směrem se nedívat. 
 



Kromě přehledné úvodní kapitoly pokládám za nejsilnější stránky textu ty části, které 
přibližují imponderabilia každodenního života bezdomovců, ono těžko vyprávěné, přesto 
tíživé potýkání se s drobnostmi, které nabírají gigantických rozměrů, když si uvědomíme 
jejich nepostradatelnost. Způsoby přežívání, strategie obstarávání základních potřeb – už 
tento pojem se mění před očima, když se jako takové jeví tabák, víno, cigaretový papír 
apod. – je to, co sděluje mnohem víc, než co se říká. Tuto stránku života zřejmě mnohem 
lépe zachytí její literární ztvárnění, zde ve velmi působivém stylu suchého výčtu, než 
nadinterpretace spojováním a dovykládáváním teoriemi a koncepty. V tomto smyslu a 
v těchto případech rozumím jinak ne příliš šťastnému postoji autora „nechat data za sebe 
mluvit“, i když nejde o netčena data, ale o diskurzivní artefakty.  
 
Z otázek, které se mi zdají zásadní a které autor neřešil, bych vyzdvihl zejména okolnost, 
že bezdomovectví má svou stopu i v sociálním systému, jak sám zjišťuje, protože na 
„osobu bez přístřeší“ je pamatováno i v zákonu o hmotné nouzi. O tomto začlenění 
bezdomovců do sociální solidární sítě ovšem v práci nenacházíme stopy. Je to nesmírně 
citlivá a klíčová otázka, která zřejmě nezaznívala v samotných rozhovorech 
s bezdomovci, ale ani v promluvách pomáhajících profesí. Ale právě proto není výše 
zmíněný postoj autora udržitelný: co když data nemluví o důležitých aspektech? Zde je 
právě na místě kloubit teorii s empirickým zkoumáním, dokonce i experimentovat nebo 
nutit „terén“ se podrobit a tvarovat ho.  
 
Předložená práce je příkladem výrazného osobního obětování a překonávání badatele 
v terénu. Metodologické a textuální zpracování má stále mnoho nedostatků, přesto jsem 
přesvědčen o tom, že práce splňuje nároky na diplomovou práci a hodnotím jí v závislosti 
na obhajobě na hranici velmi dobře a dobře. 
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