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

Institucionální ekonomie se často zabývá analýzou vzniku a udržování pravidel ve společnostech či 
jejích částech, kde z nejrůznějších důvodů nelze očekávat příliš funkční vynucování formálních 
pravidel. Ať už v důsledku zvyklostí (středověký Island), špatné dostupnosti formálního práva („Divoký 
Západ“), kolapsu státní moci (Somálsko), ilegality samotných zkoumaných skupin (piráti), nebo 
zkrátka prohibitivně vysokých transakčních nákladů spojených s využíváním formálního práva 
(Maghribští obchodníci v oblasti okolo Středozemního moře; obchod s Africkými kmeny; židovští 
obchodníci s diamanty).

Matěj se ve své bakalářské práci zabývá podobným tématem: Ptá se, kdo stanovuje a vynucuje 
pravidla mezi pražskými bezdomovci. Téma je to unikátní – vím o jediné bakalářské práci z VŠE, která 
se zabývá příbuzným tématem (Dana Šilhavá: Are Czech beggars like New York cabbies?). Autorka 
v ní však nezkoumá institucionální rozměr, ale ptá se po způsobu, jakým se pražští žebráci rozhodují 
o své „pracovní době“. Jinak je ekonomická literatura o bezdomovcích prakticky neexistující, 
s výjimkou několika málo případových studií ze zahraničí.

Matěj svou práci začíná krátkým úvodem do konceptů vzniku pravidel a následně předkládá několik 
případových studií společností s nestátním vynucováním pravidel. Je škoda, že tyto případové studie 
více nepropojil a nevztáhl k institucionální teorii, která v posledních letech hodně využívá metody a 
nástroje teorie her k analýze podobných otázek. Působí tak málo propojené s tématem práce. Dále, 
opět poněkud zbytečně stručně, rozebírá pojem instituce. Obecně mi v práci chybí trochu víc 
teoretického základu k tématu vzniku a vývoje institucí. Následuje část pojednávající o bezdomovectví 
ve světě, kde Matěj zmiňuje několik studií ze zahraničí, z nichž vyvozuje některé obecné závěry. 
Očekával bych více podrobností o těchto studiích, které by čtenáři pomohly zorientovat se lépe 
v tématu.

V další části práce již Matěj přistupuje k uvedení vlastního výzkumu, který probíhal formou rozhovorů 
s bezdomovci. Zde musím vyzdvihnout snahu o popsání metody sběru dat, ačkoliv bych si uměl 
představit i více podrobností o respondentech (pohlaví, věk, jak dlouho jsem na ulici, atp.). Oceňuji 
také Matějovo nasazení při získávání dat – rozhovory s bezdomovci jistě nejsou běžným, ani snadným 
způsobem získávání dat pro bakalářskou práci. Kvalitativní výzkum (rozhovory, analýza historických 
textů) je pro tato témata standardem.

Poslední část práce prezentující výsledky výzkumu je na jednu stranu velice zajímavá získanými 
informacemi, které Matěj velmi čtivě a strukturovaně prezentuje, současně mi však chybí větší spojení 
s ekonomií a snaha o hlubší analýzu některých zjištění. A to přesto, že v některých situacích se přímo 
nabízela: Například zjištění, že teritoriální rozdělení v důsledku vzácnosti nějakého zdroje umožňuje 
vznik pravidel a jejich vynucování opakovanou hrou, je velice zajímavé a je škoda, že není více 
rozebráno, případně propojeno s teoretickými koncepty. V ekonomii například existují zajímavé 
diskuse o roli vzácnosti při vzniku vlastnických práv a dalších pravidel.

Přehlednosti práce mírně ubližuje nevhodně zvolený citační styl a v závěru práce by již neměly být 
žádné nové informace. Úkolem závěru je pouze shrnout již uvedené. Škoda, že Matěj práci dodělával 
na poslední chvíli a nebyla už možnost některé z výše uvedených výtek vyřešit k mé větší 
spokojenosti.

Až na výše uvedené výhrady jde však o práci kvalitní, která splňuje všechny požadavky kladené na 
bakalářskou práci. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji ohodnotit ji známkou „velmi dobře“
(2).
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Několik otázek o obhajobě:
1. Existují opravdu bezdomovecké mafie? Ve zmiňované bakalářské práci z VŠE se uvádí, že 

žádné žebrácké mafie neexistují. Jde vlastně o totéž? Bezdomoveckými mafiemi jsou myšleny 
nějaké hierarchické skupiny (ve stylu italských mafií v USA), nebo jde spíše o jednotlivce
s vysokým sociálním/finančním kapitálem?

2. Byla tvrzení respondentů ověřena? Nebo autor používá i informace, které získal od jediného 
respondenta?

3. Proč neměla skupina sběratelů kovů možnost porušit dohodu mezi nimi a člověkem, který 
kovy dále třídil (s. 34-35)? Bylo by tak obtížné najít někoho jiného, kdo by jim kovy třídil?
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