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Práce Anety Kozákové se zabývá velmi vážným sociálním problémem. Problémem, který je 

stále mimo větší pozornost. Studentka si téma vybrala sama a do značné míry samostatně se 

pustila do jeho zpracování. Samostatně navázala i kontakty s vybranými azylovými domy a 

v nich hledala cesty k respondentkám. I příprava terénního sběru dat i vstup do problému 

prostřednictvím seznámení se s příslušnou literaturou zpracovala z větší části samostatně. 

Myslím, že práce na bakalářské práci pro ni byla zajímavá a vedla k podstatným zkušenostem. 

Seznámení se s „jiným světem“ ji pomohlo rozšířit vlastní obzor a postoupit dál v respektu 

vůči odlišnostem, obtížnostem a proměnlivostem lidských osudů. 

 

Literaturu zpracovala v zásadních podobách vhodně. Záběr byl poněkud široký, ale to toto 

téma vyžaduje. Šíře záběru ale vedla k některým zjednodušením.  

Bylo by jistě užitečné, kdyby A. Kozáková alespoň stručně komentovala vymezení ETHOSu. 

I proto, že je v úzkém vztahu k tomu, jak se v našich podmínkách – a dokonce i v legislativní 

podobě! – přistupuje k problematice bezdomovectví. V této souvislosti se nabízí otázka, co 

především chybí v současné podobě zákona č. 108 vzhledem k mezinárodně uznanému pojetí 

bezdomovectví a vzhledem především ke skutečným potřebám lidí bez domova na cestě 

k jejich případnému návratu do obvyklého způsobu života. 

Podobně je tomu s krátkými vstupy do problematiky „kapitálů“, do témat spojených 

s chudobou (i když zde je potřeba pochválit, že se autorka nespokojila s tolikrát uváděnou 

mírou chudoby v jednorozměrných hlediscích) a do témat spojených se sociálním 

vyloučením. Nicméně zjednodušení nejsou takového druhu, aby vedla v navazující empirické 

části k omylům. 

 

Jako obvykle je problém propojení teoretických východisek a kvalitativního výzjumu. 

Důsledně vzato, je ne zcela jasné, proč autorka zvolila zrovna ty výzkumné otázky, které jsou 

využity. Větší zacílení teoretické části by asi tento otazník vymazalo. 

Autorka absolvovala 14 rozhovorů, z nichž 12 využila ke zpracování. V podmínkách tohoto 

specifického terénu je to úspěch. Nicméně – lze říci, kolik potenciálních respondentek 

oslovila? Míra nezájmu totiž může mít sama o sobě určitou vypovídací hodnotu. 

 

Občas jsou v textu drobné chyby, vlastně hned na začátku textu a třeba na str. 46, kde zřejmě 

chybí slovo. Na druhé straně jsem v textu nenašel jedinou hrubou mluvnickou chybu! To je 

skoro výjimka. Mohu-li (OBECNĚ) poprosit o neužívání slovat „vnímat“ tam, kde jde o 

konkrétně uchopitelný vztah respektu, zachycení či jiného druhu přístupu k danému tématu.  

V textu je sice jen jednou, ale i tak: jde o jeden z nejčastějších „nových plevelů“ v užití 

češtiny. (Stejně jako slovo „bavit se“, když je pojednáváno o diskusi či vyjednávání, apod.) 

Rozhovory jsou prezentovány přehledně, bez zbytečných opakování a se standardizovanými 

shrnutími. Grafy jsou sice pěkné, ale u tak malého souboru skoro přebytečné. I celkové 

shrnutí je cenné. 

 

To, co mi v textu chybí je skutečnost, která – podle jinde zjištěných poznatků – může být 

podstatná pro míru validity zjištěných poznatků z prezentovaného výzkumu. Jde o problém 



odlišného přístupu k času u lidí bez domova. Pro jejich přežití je většinou nezbytné, aby se 

soustředili na představu o budoucnosti jako o snu o svém životě. (Ostatně jedna respondentka 

se tématiky dotkla explicite – chtěla by se znovu narodit. Jidny to bylo zřejmě důvodem 

k neochotě jen se zmínit o dětství.) Zaměření na budoucnost – a na otázky spojené 

s budoucností tudíž také – je pro ně obtížné nejen pro refelexi současné situace, ale především 

pro obecné nezvládnutí vlastní současnosti a minulosti. Lze o tom tématu něco říci? Ta 

představa, že „dnes to štěstí přijde“ má u bezdomovců mužů v rozhovoru o jejich budoucnosti 

podobu atributu. Právě jako únik před minulostí a nezvládnutou současností. Potkala se 

autorka s něčím podobným v rozhovoru se ženami z azylových domů? 

 

Práce A. Kozákové nepochybně splňuje požadavky na bakalářskou práci. Doporučuji ji proto 

k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit mezi jedničkou a dvojkou. 
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