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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 

 
Téma tejto bakalárskej práce je veľmi zaujímavá, originálna a netradičná – zaoberá sa skúmaním 
neformálnych pravidiel a vývoja neformálnych inštitúcií v komunitách bezdomovcov. V práci je 
aplikovaný teoretický aparát inštitucionálnej ekonómie , okrem toho Matěj Ehrlich využíva tiež nástroje 
teórie hier, ktoré používa na popis správania jednotlivcov v komunite bezdomovcov. 
 
V prvej, teoretickej časti práce sa autor zamýšľa nad povahou pravidiel v rôznych spoločenstvách a na 
rôznych historických príkladoch (stredoveký Island, Divoký Západ, pirátske spoločenstvá,...) opisuje, 
ako môžu aj bez regulácie štátu spontánne vznikať systémy inštitúcií, ktoré fungujú najmä na princípe 
neformálnych pravidiel, ktoré členovia toho-ktorého spoločenstva dodržiavajú, prípadne vynucujú. 
Práve to je aj prípad bezdomoveckých komunít – fungujú na základe neformálne vytvorených inštitúcií.  
 
V ďalšej, empirickej časti práce autor najprv spomína niektoré výsledky výskumu bezdomovcov v 
zahraničí. Potom nasleduje popis fungovania pražských bezdomoveckých komunít (vzťahy medzi 
jednotlivcami, vznik teritoriálnych rozdelení, bezdomoveckých mafií, a podobne), ktorý autor 
vypracoval na základe rozhovorov so samotnými bezdomovcami, ide predovšetkým o kvalitatívnu 
analýzu.   
 
Práca je bakalárskej úrovni primeraná, jednak obsahovo a jednak svojim rozsahom. Matěj Ehrlich 
demonštruje dobrú oboznámenosť s relevantnými konceptami a vhodne ich aplikuje na danú tému. 
Práca je čitateľsky atraktívna, je písaná prehľadne a má jasnú logickú štruktúru.  
 
Na druhej strane, nedostatkom práce je fakt, že metodológia inštitucionálnej ekonómie, ktorá je do 
veľkej miery diskutovaná vo viacerých kapitolách bola už o niečo menej využívaná při analýze 
pražských bezdomovcov. Dve časti práce (teoretická a empirická) mohli byť lepšie prepojené. Inak k 
práci nemám vážne výhrady, je zaujímavým a pre čitateľa poučným exkurzom do “sveta ulice”. 
 
Na základe vyššie uvedeného navrhujem ohodnotiť túto bakalársku prácu známkou “výborně/ 
excellent/ 1”. 

 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 

CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points)           18 

Methods                      (max. 30 points)           20  

Contribution                 (max. 30 points)           27  

Manuscript Form         (max. 20 points)           18 

TOTAL POINTS         (max. 100 points)           83 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4)            1      
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 

 
TOTAL POINTS GRADE   

81 – 100 1 = excellent = výborně 

61 – 80 2 = good = velmi dobře 

41 – 60 3 = satisfactory = dobře 

0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


