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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? 

 

Cíl práce je formulován již na s. 2, avšak velmi vágně. Autor chce "prozkoumat, co to znamená být 

marginalizován" (v pozici ohrožení bezdomovectvím) a analyzovat významy usazené na dně 

společnosti, precizněji pak na s. 3: "zjistit, jakým způsobem je možno uvažovat o odlišnosti mezi 

konvenčním a nekonvenčním domovem", avšak zde jde o cíl pouze dílčí kapitolu. Klasicky 

formulovanou výzkumnou otázku text postrádá, což však neznamená, že by text neměl jasnou 

vodící linku a že by nesměřoval k cíli. Práce je dobře strukturovaná, považuji za dobré, že autor na 

konci každé kapitoly formuloval dílčí závěry. Závěr práce již nepřináší žádné nové informace, 

"pouze" přehledně rekapituluje zjištění jednotlivých kapitol. 

 

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Autor pracuje s dostačujícím korpusem odborné literatury, v němž jsou výrazně zastoupeny i texty 

publikované v angličtině. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Práce se opírá o dva druhy dat. První tvoří informace z diskutované literatury, o něž Lukáš Kotyk 

opírá především první a druhou kapitolu, ve kterých se zabývá diskursy vypovídající o 

bezdomovectví a sociálním vyloučením. Druhým typem dat, s nímž autor pracuje, jsou informace 

získané v průběhu jeho dvou etnografických pobytů v terénu a při vedení výzkumných rozhovorů. S 

oběma typy informací Lukáš Kotyk pracuje poměrně korektně, byť především vůči jeho práci s 

literaturou mám určité výhrady (podrobněji je uvádím v následujícím bodě posudku).  

 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 



 

 

Na posuzované práci si nesmírně cením, že z průběhu jejího zpracovávání i z jejího výsledného 

textu je patrný autorův hluboký zájem o studované téma i odhodlání o vlastní, originální uchopení 

tématu. Lukáš Kotyk nehledá vyšlapané pěšinky, které by jej dovedly ke zdárnému dokončení 

práce. Na úrovni teorie i zvolené metody volí postupy, které jsou možná místy slaběji 

vyargumentovány, než by bylo třeba, ale o kterých lze intuitivně tušit, že je žádoucí je prozkoumat. 

Autorova argumentace rozvíjí výkladovou linku textu, ale zároveň je třeba uvést, že formální 

způsob (nikoli nutně obsah!) jeho argumentace vnímám jako problematický a to hned ve dvou 

věcech.  

 

První výhrada směřuje ke způsobu, s nímž Lukáš Kotyk pracuje s odbornou literaturou. Domnívám 

se, že odborný text (včetně diplomové práce), by měl ukázat nejenom sečtělost autora, ale 

především jeho schopnost myšlenky jiných autorů představit a interpretovat. V této interpretaci, v 

rozvedení úvah autorových předchůdců směrem k jím studovanému tématu, se pak projevuje 

autorova autonomie a kreativita. Lukáš Kotyk však s texty autorů, na něž se odvolává, pracuje 

jinak. Posuzovaná diplomová práce je v mnoha pasážích tvořena sledem volně propojených citací 

různých autorů, přičemž samotná tvůrčí práce diplomanta je zde omezena na roli jakéhosi editora či 

střihače, osoby, která kopíruje části různých textů a následně z nich vytváří zcela nový text. V 

okamžiku, když Lukáš Kotyk pracuje takovouto metodou podobnou koláži, jakoby říkal, že vlastně 

vše, co Foucault, Douglas, Appadurai, Fromm, Matoušek, Tilley nebo Vašát říkají, říkají ve 

vzájemné shodě a že se tak vyjadřují k předmětu Kotykovy práce. Konzistenci textu takovéto 

(alibistické?) nadužívání citací sice přímo nenarušuje, ale výrazně oslabuje jeho přesvědčivost.  

 

Druhá výhrada se týká argumentace založené na empirických datech z terénu. I zde vlastně pracuje 

Lukáš Kotyk s daty obdobně, jako s citacemi, o nichž byla řeč v předchozím odstavci. Data 

(nejčastěji v podobách popsané etnografická situace nebo pasáží z výzkumného rozhovoru) jsou 

prezentována jako fakta, jako cosi, co mluví samo za sebe a co není potřeba vsadit do nějakého 

širšího kontextu, který by podmiňoval jejich existenci. Empirická data (podobně jako citace jiných 

autorů) nevyžadují interpretaci, říká vlastně Lukáš Kotyk. Obdobně jako v případě koláže citací, i 

takto provedená koláž různých dat je však pak navzdory své působivosti pramálo přesvědčivá. 

 

 

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?      

 

Práce má po formální i jazykové stránce standardní úroveň. 

 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Jin přednosti: kvalitně provedený terénní výzkum s velkým osobním nasazením autora; na práci je 

patrné autorovo úsilí o promýšlení studovaného problému v ne zrovna běžných výkladových 

rámcích; intelektuální poctivost autora. 

 

Jiné nedostatky: slabší terminologická "ukázněnost", kdy např. analyticko-popisný pojem diskurs se 

v textu objevuje v různých spojeních, aniž by byl představen a vysvětlen (např."pomezí 

dominantního diskursu," s. 2, 17; "diskursivní dno společnosti," s. 2; "sociálně-politický diskurs," s. 

17). 

 

 



 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

 

Vysvětlete přínos studia materiální kultury pro porozumění nekonvenčního domova. Jak lze studium 

materiální kultury lidí bez domova využít k porozumění procesům sociálního vylučování? 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: Posuzovaná diplomová práce Lukáše Kotyka nabízí inovativní 

(nekonvenční!) pohled na důležitý problém. Oceňuji, že autor programově pěstuje kritickou 

sociologii, která se chce vyjadřovat k nesmírně důležitým a značnou částí populace reálně 

zakoušeným problémům. Vysoce hodnotím autorovo nasazení při provádění výzkumu a přestože 

mám k prezentaci dat a způsobu vedení teoretické rozpravy výrazné připomínky, v souhrnu 

posuzovanou práci hodnotím jako velmi dobrou. 
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