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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce: Časoprostorová mobilita Pražanů ohrožených sociálním vyloučením  

Autor práce: 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 je po formální stránce na vysoké úrovni, na některých kapitolách je však patrná rychlost 

zpracování. 

 

Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Cílem práce, který je jasně uveden v úvodu, je sledovat geografii a časoprostorovou mobilitu 

obyvatel azylových domů. Cíl práce je přiměřený a dosažitelný, je vhodně ukotven v literatuře 

zaměřené na problematiku sociální exkluze, bezdomovectví, geografie času. Práce vhodně doplňuje 

dosavadní výzkumy bezdomovectví, které se dominantně zaměřují na strategie a praxe osob žijících 

bez přístřeší a opomíjejí bezdomovce, jejichž přístřeší je (časově omezený pobyt) v azylovém domě. 

 

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

Práce využívá rozsáhlou českou i zahraniční literaturu zaměřenou na sociální vyloučení, 

bezdomovectví, geografii času, sociální a prostorovou spravedlnost. Zároveň se autor na dostatečné 

úrovni zorientoval v problematice sociálního zabezpečení a sociálních služeb. Diskuze s literaturou je 

obsáhlá a kultivovaně napsaná.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Práce využívá kombinaci výzkumných metod. V první části (makropohled) využívá techniky 

kartografické vizualizace. Druhá část práce je založena na kvalitativních rozhovorech s obyvateli 

azylových domů. Součástí výzkumného návrhu je také srovnání výsledků s bakalářskou prací autora. 

Tento postup považuji za vhodný, oceňuji zejména schopnost autora získat si důvěru a vést 

rozhovory v náročné cílové skupině. 
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část práce nejprve představuje v makropohledu prostorové rozmístění sociálních služeb 

zaměřených na pomoc lidem bez domova, která je vhodně interpretována. Součástí těchto kapitol je 

i část zaměřená na NIMBY efekt v kontextu prostorové spravedlnosti, jejíž zařazení je však sporné až 

nadbytečné, protože tento efekt nebyl popsán. 

Mikropohled na časoprostorovou mobilitu je založen na hloubkových rozhovorech s obyvateli 

azylových domů. Zaměření a průběh rozhovorů nutně přesahují otázky časoprostorové mobility. 

Provedených 18 rozhovorů ukázalo různé možnosti a strategie obyvatel azylových domů, i když vyšší 

počet rozhovorů by zřejmě přispěl k větší jistotě, že byla dosažena saturace. 

 

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

Závěry práce jsou jasně formulovány a vhodným způsobem prezentovány a konfrontovány 

s předchozími výsledky bakalářské práce.  Vzhledem k charakteru výzkumu a sledované skupiny 

závěry práce přesahují původní užší zaměření na časoprostorovou mobilitu a zahrnují také cenné 

postřehy k širším strategiím a možnostem obyvatel azylových domů. 

 

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

Autor prokázala schopnost práce s literaturou, aplikace více výzkumných metod i kritického 

vyhodnocování výsledků – a to navíc v kratším čase z důvodu vynucené změny školitele. Práce 

splňuje nároky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě 

V kontextu teoretické diskuze je na některých místech diskutabilní používání pojmů „sociální 

vyloučení“ a „chudoba“. Může autor osvětlit, jak byly tyto pojmy v práci používány. 

 

Datum: 5. 8. 2015  

Autor posudku: Roman Matoušek  

 

Podpis: 

 


