
Posudek na diplomovou práci Filipa Jakubce 

Pohyb bezdomovcov v mestskom prostredí na príklade hlavného mesta Prahy  

   Problematika bezdomovectví je doposud v české a slovenské odborné literatuře poměrně 

málo reflektovaná a rovněž proto práce Filipa Jakubce představuje cenný vhled do života a 

kultury komunity lidí na sociálním dně. Práce, která není prvním autorovým počinem v tomto 

směru, je založena na šestiměsíčním terénním výzkumu vedeném metodou zúčastněného 

pozorování a řízených rozhovorů. Výsledná data vycházejí převážně z práce s padesáti 

informátory na dvaceti různých místech v Praze a tento úctyhodný počet se přímo odráží v 

celkové kvalitativní úrovni diplomové práce. Je třeba zdůraznit, že jedním z ústředních 

metodologických východisek práce je systém významného rakouského sociologa Rolanda 

Girtlera, který je specialistou na danou problematiku. Při provádění praktické části výzkumu 

pak autor aktivně a nutno říci, že zdařile, navázal spolupráci s množstvím charitativních a 

neziskových organizací, které mu umožnily základní kontakt s informátory a následný průnik 

do samotného terénu. Autor musel překonávat mnohé obtíže spojené se samotnou povahou 

zkoumané skupiny jako i s problematikou ochrany osobních údajů. Osobně překonal i mnohá 

zdravotní rizika (černý kašel, blechy) a uvedl přehled zdravotních obtíží samotných 

bezdomovců. Dále se zabývá pohybem bezdomovců, jejich motivací k různým činnostem 

spojeným se zajištěním existence a obživy včetně preference velkého urbánního prostoru před 

menšími sídelními jednotkami; rozebrán je ekonomický systém komunity i systém 

mezilidských vztahů včetně vztahů sousedských.  

   Přes výrazné praktické zaměření na aktuální terén nechybí rozbor historického pozadí 

problematiky chudoby v Evropě od období středověku. Z hlediska formálního má práce 

jasnou a přehlednou strukturu při rozdělení textu do tematických kapitol. Zdůraznit je rovněž 

třeba autorův objektivní přístup při vyhnutí se romantizujícímu či v aktivistickém duchu 

sympatizujícímu pohledu na zkoumanou komunitu. Proto jsou též získané informace 

podrobovány kritické analýze. Dále je sledováno materiální zázemí bezdomovců včetně jejich 

působení na proměnu prostředí (např. využití koberce proti smyku v blátivém terénu); 

představena je i stručná typologie obydlí bezdomovců a migrace mezi jednotlivými 

charitativními institucemi. V dalším výzkumu bych doporučil širší reflexi práce církevních 

organizací se sociálně slabými či vyloučenými občany, kterou v současné práci postrádám.  
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