
POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE

Typ posudku: oponent

Autor/ka práce: Lukáš Kotyk

Název práce:  Domov bezdomovců: sociální konstrukce nekonvenčního domova

Vedoucí práce: Jakub Grygar

Oponent/tka: Martin Hájek

Navržené hodnocení: velmi dobře

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií.

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována?
Text má přehlednou strukturu tří částí – současné rámování bezdomovectví, otázka domova a 
etnografický výzkum několika nekonvenčních domovů. Tato struktura má jistou logiku. Na druhou 
stranu jednotlivé části by měly být navzájem více provázané, vzájemně se posilovat, což zde úplně 
neplatí. První části jsou hodně teoretické, třetí část empirická a diskuze, která by obojí propojovala,
chybí. 
Cílem práce je „analyzovat prostory, které vykazují základní charakteristiky domova, přestože se 
nachází zpravidla skryty na okrajích veřejného prostoru.“ Moc tomuto cíli nerozumím, protože 
výzkum se týkal z velké části lidí, kteří alternativně bydleli, nikoliv jen prostorů s předem danými 
charakteristikami. Možná je to jen slovíčkaření, ale práce se v jistém smyslu zabývá slovním 
označováním, takže by měla být i terminologicky přesná.

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Ano. Nicméně bylo by vhodné, aby autor intenzivněji pracoval s literaturou věnující se 
(etnografickým) výzkumům alternativně bydlících lidí. Mnohé z toho, co objevil, by objevovat znovu
nemusel, a mohl by se zaměřit na skutečnosti, které nejsou dosud v literatuře popsány.

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy? 
Výzkum je proveden dobře, citlivě a reflexivně. Tuším, že výzkum nebyl tak dlouhodobý, aby autor 
pronikl do žité reality obyvatelů alternativních domovů, že šlo spíše o opakované krátké návštěvy, 
ale pro účely dané práce byl dostatečný.

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Celkově je kvalita argumentace dobrá, někdy vynikající se schopností originální a citlivé práce s 
pojmy. Nicméně závěrů je málo, práce jako kdyby skončila předčasně. 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?
Ano.

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?
Dobrá.
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7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
Jak jsem již uvedl výše, v práci chybí diskuze, která by systematicky propojila teoretické části se 
zjištěními z empirického výzkumu a v tomto světle zhodnotila přínos vzhledem ke stávající 
literatuře.
Na druhou stranu chápu, že autor mnoho času věnoval promýšlení, jak uchopit otázku 
bezdomovectví tak, aby nešlo o bezdomovectví, ale o nekonvenční způsoby bydlení, ovšem do velké 
míry neprávem potlačované. Jinými slovy, že jádro problému je už v samotném označení jevu, které 
studované praktiky bydlení delegitimizuje. 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
Při čtení textu jsem měl na více místech pocit, že pro autora zabírání veřejného prostoru pro 
bydlení je legitimní, pokud tím člověk nikomu neškodí. Veřejný prostor nám ovšem nezabírají jen 
„bezdomovci“, ale i jiní aktéři, například různé reklamní akce. Ani ty přece neškodí, je to jejich 
způsob obživy. Nicméně podobně jako nejsem spokojen s tím, když musím procházet kolem stánků, 
kde mi něco nabízejí-vnucují, tak nejsem spokojen, pokud v parčíku, kam chodím, vyroste stan, ve 
kterém někdo bydlí. Jak odlišit tato dvě využívání veřejného prostoru co do jejich legitimity – má 
chudý člověk právo privatizovat veřejné prostory k zajištění svých potřeb? Nebo pravidla „platí pro
všechny“?
Diskurz hříchu, nemoci a systému nepovažuji za diskurzy, ale strategické rámování. Něco 
podobného se týká třeba alkoholismu, který je rámován jako zdravotně, morálně nebo sociálně.

Celkové hodnocení práce: Diplomová práce, i přes mé kritické připomínky, splňuje nároky na 
závěrečnou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

Datum: 7. června 2016 Podpis:   
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