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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce: ČASOPROSTOROVÁ MOBILITA PRAŽANŮ OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM 

VYLOUČENÍM   

Autor práce:  Bc. Martin Hruška 

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Práce představuje kvalitně zpracovanou práci na téma „bezdomovectví“. Jako pozitivní hodnotím 

především volbu tématu, které lze s jistotou pokládat za společensky relevantní, snahu o 

porozumění zkušenosti života bez domova a snahu o využití kvalitativních metod výzkumu. Nicméně 

práce má i celou řadu nedostatků. Za ty hlavní pokládám i) absenci rešeršní části práce, ii) nekritické 

přejímaní konceptů i jejich definic, iii) nekompletní metodologii a iv) absenci interpretace 

empirických dat (podrobněji níže). Práce je nicméně původním, originálním dílem, splňuje veškeré 

formální náležitosti, rozsah je přiměřený a grafické přílohy kvalitně zpracované. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Autor poměrně jasně a srozumitelně formuluje tři základní okruhy výzkumných otázek. Absentuje 

zde však jasný cíl práce, který objasnil jejich společný smysl a jejich vzájemné vazby. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Autor se sice zabývá relevantními koncepty „chudoby“, „deprivace“, „sociální vyloučení“, 

„stigmatizace“, „segregace“, ale nediskutuje jejich význam. Není jasné, v jakém významu je používá, 

k jaké tradici se hlásí, k čemu je potřebuje. Dochází k přebírání používaných definic jednotlivých 

konceptů, bez kritické diskuse jejich adekvátnosti. Na základě sekundárních dat hovoří o jejich 

velikosti, ale zanedbává diskusi jejich analytické hodnoty. Vzniká tak celá řada otázek. Jak souvisí 

například koncept „chudoby“ s výzkumnými otázkami? Jak souvisí jednotlivé koncepty mezi sebou? 

K čemu je autor potřebuje? Podle čeho byly vybírány? Jak je bude využívat v empirické části práce? 

Jak souvisí morfogenetické zóny Prahy s výzkumnými otázkami? A z jakého důvodu nebyl diskutován 

stěžejní koncept „domova“. 

Za poznámku taktéž stojí, že autor vychází téměř výhradně z odborné literatury české provenience. 
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Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

K metodice práce lze mít řadu připomínek. Tou hlavní je, že se zabývá metodickým popisem pouze 

sběru dat a to pouze těch vázajících se k třetímu okruhu výzkumných otázek. Zcela zde tedy 

absentuje popis analytických metod a především metod použitých pro zodpovězení prvních dvou 

okruhů výzkumných otázek.  

Z popisu postupu sběru dat a seznamu otázek přiložených v příloze není zcela zřejmé, zda se 

skutečně jednalo o polostrukturované rozhovory. Autor svým komentářem dokládá průběh spíše 

strukturovaného rozhovoru. 

Zároveň zůstala nezodpovězena i otázka, kolik komunikačních partnerů a partnerek autorovi 

povolilo rozhovor nahrávat a jak postupoval v případě, kdy toto povolení nedostal. 

Nepopsán dále zůstal způsob výběru lokalit, způsob výběru komunikačních partnerů a partnerek, 

způsob anonymizace a archivace sebraných dat. 

Autor v metodice taktéž postuluje rovný vztah mezi významy slov subjektivní a konstruovaný, což je 

v kontextu odvolání se na Foucaulta a Bourdieho minimálně značně odvážné (str. 57).  

Celkově lze tedy konstatovat, že metodika není jasně zasazena do teoretického rámce, neodkazuje 

ke konkrétní epistemologii, je nedostatečně podrobná a současně není popsána na jednom místě 

(počet komunikačních partnerů a partnerek str. 62). 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Hlavní problém celé práce vidím v pojetí předmětu výzkumu, tedy lidí „bez domova“. Autor je 

označuje jako „bezdomovce“, přičemž jimi nemyslí reálně osoby bez domova, ale osoby bez obydlí. 

Obydlí však nemusí být automaticky domovem a ti, jež nemají obydlí, nemusí být automaticky 

„bezdomovci“. „Mít domov“ tak autor používá ve smyslu „mít byt“, mít „bydlení“, což pokládám za 

značně problematické (str. 24) a vede to k celé řadě otázek. Na základě čeho byly zpovídané osoby 

identifikovány jako „bezdomovci“? Jakou zkušenost tato „nálepka“ vlastně popisuje? Proč je 

v některé části práce používáno k označení „informantů“ označení „bezdomovci“, jinde „sociálně 

vyloučení“ a jinde „chudí“? Kdy autor myslí „bezdomovcem“, člověka „bez domova“ a kdy „člověka 

bez obydlí“? 

Určitý nedostatek vidím i ve struktuře práce. Práce například zcela opomíjí rešeršní část, kdy není 

vyjasněna epistemologická pozice, z které je hovořeno, ani nejsou kriticky diskutovány používané 

koncepty.  

Současně si nejsem jist, kde přesně začíná empirická část práce. Sebraná data se poprvé objevují 

v mapě na straně 41, ale metodika sběru dat se objevuje až na straně 55. Vzniká tak otázka proč 

nejsou nejdříve představeny sebraná data a až následně konfrontována s distribucí jiných jevů. 

Empirická část přináší velice zajímavá data, nicméně taktéž celou řadu ještě zajímavějších otázek. 

Hlavní slabinu empirické části shledávám v absenci interpretace dat. Autor práce s výpověďmi 

pracuje jako s fakty, předkládá je čtenáři jako danosti, bez nutnosti je jakkoliv interpretovat. 

Nekomentuje, jak vznikla struktura kapitoly, ani jak byla volena témata, podle kterých kapitolu 

strukturuje (příjem, bydlení, služby, mobilita). Současně lze za problematickou pokládat i samu 
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formální stránku předkládaných citací, u kterých není jasné, komu patří, zda je říká muž nebo žena, 

zda jí/jemu je 20 nebo 60 let a zde je na ulici půl nebo pět let. Výpovědní hodnota takových citací je 

pak výrazně snížena. Utajen zůstává i důvod výběru a volba délky konkrétních citací. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry práce jsou adekvátní a zodpovídají položené výzkumné otázky. 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Práce působí dojmem kvalitního „průvodce“ tématem „bezdomovectví“. Nabízí zajímavá fakta, čísla 

a mapy, ale postrádá kritičtější přístup a to jak k samotným datům, tak především ke konceptům a 

jazyku s kterým operuje. Práci nicméně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm velmi 

dobře. 

 

Otázky k obhajobě 

1. Jaký byl cíl předložené práce? 

2. Co to je domov? 

3. Jaký je podle autora vztah mezi domovem a domem?  A jak je tato významová diference 

využívána v práci? 

4. Vidí autor v „bezdomovectví“ nějaký přínos pro společnost? 

5. V jakém významu lze podle Foucaulta hovořit o „konstruovaném“ jako o „subjektivním“? 

 

 

Datum: 7. 9. 2015  

Autor posudku: RNDr. Robert Osman, Ph.D.  

 

Podpis: 

 


