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Diplomová práce Bc. Alžběty Polákové „Analytické přístupy vybraných „poradenských“ 
veřejněpolitických dokumentů v oblasti bezdomovectví“ se snaží typizovat disciplinární 
přístupy patrné v poradenských veřejněpolitických dokumentech, které vznikly pro 
potřeby krajských měst České republiky v letech 2007-2017. Téma je extrémně zajímavé 
a přitom v závěrečných pracích i jiné akademické literatuře opomíjené, což považuji za 
velký klad diplomové práce. „Řemeslné“ zpracování práce (odkazování, argumentace…) 
je na velmi dobré úrovni; oceňuji vysokou míru (sebe)reflexe, která byla a je ve 
zpracování diplomové práce zjevná, ať už se to týká autorčina vlastního výzkumného 
přístupu nebo citlivosti vůči datům, která zpracovávala (např. problematizace pojmu 
„bezdomovec“, etika…). Velmi sympatická je mi i zralost autorky, jejíž sebevědomý 
jazykový projev není v závěrečných pracích úplně běžný. Autorčina motivace 
ke zpracování tohoto tématu měla více zdrojů: snaha nasvítit a představit různé přístupy 
ke zpracování veřejněpolitických poradenských dokumentů pro praxi a ve výsledku 
přispět ke zkvalitnění expertizy, která se v procesu tvorby policy na úrovni měst používá, 
dále snaha o využití znalostí ze dvou oborů, které v magisterských programech studovala 
(sociální antropologie v Plzni a veřejná a sociální politika v Praze) a s ní spojená snaha 
o intenzivnější komunikaci mezi těmito disciplínami, která by podle jejího názoru mohla 
být prospěšná.  
 
Struktura diplomové práce je logická. Práce sestává z kapitol: 1. Úvod, 2. Cíle diplomové 
práce a její výzkumné otázky, 3. Teoretická východiska, 4. Metodologie, 5. Výsledky 
analýzy, 6. Diskuze, 7. Závěr (a dále Summary, Seznam použité literatury, Příloha). 
Drobnou výhradu by bylo možné vznést vůči málo specifickému označení kapitoly 5.   
 
Cíle práce formulovala autorka následovně: „1. identifikace analytických přístupů při 
sčítání bezdomovců v letech (2007–2017) a 2. komparace a evaluace těchto přístupů“ 
(s. 3); výzkumné otázky pak takto: „Jaké typy analytických přístupů lze identifikovat 
ve vybraných „poradenských“ veřejněpolitických dokumentech týkajících se 
bezdomovectví? 2. Jaká jsou specifika, výhody a nevýhody těchto přístupů? Cíle 
a výzkumné otázky jsou formulovány vhodně, autorka současně s formulací cílů 
a výzkumných otázek také definuje, jaké analytické přístupy si určila. Autorka správně 
reflektuje, že toto určení je arbitrární, jeho konkrétní podoba je diskutabilní, a ovlivňuje 
povahu výsledků. Právě toto je přitom moment, který nevýhody arbitrárního 
a deduktivního přístupu minimalizuje. 
 
V rámci teoretických východisek v kap. 3 představuje autorka výzkumy, které se v Česku 
věnovaly analýze veřejněpolitických dokumentů, problematiku bezdomovství, disciplínu 
veřejné politiky, disciplínu sociální a kulturní antropologie a konečně koncept 
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interdisciplinarity, který rovněž stojí v pozadí jejího tázání. Všechny části teoretických 
východisek jsou zpracovány zdařile, s tahem na branku a bez zbytečné „vaty“.  
 
Metody výzkumu a různá dílčí rozhodnutí a jejich obhajoba jsou podrobně pojednány 
v kapitole 4. Jako výzkumný design volí autorka vícenásobnou případovou studii, vzorek 
dokumentů vzniklých v letech 2007-2017, které následně analyzovala, čítá 11 položek. 
Dokumenty autorka analyzovala za pomoci obsahové analýzy (zde mi jen chybí odkaz na 
ukázku z kódovací knihy např. v rámci přílohy). V závěru kapitoly jsou zmíněny i etické 
aspekty, které autorka v průběhu výzkumu, potažmo psaní práce, zohledňovala. Všechny 
postupy popsané v kapitole považuji za dobře zpracované a adekvátní deklarovaným 
cílům a výzkumným otázkám.   
 
Kap. 5 „Výsledky analýzy“ je rozdělena na dvě části – na zajímavé výsledky, které 
nicméně neodpovídají na výzkumné otázky, a na zajímavé výsledky, které na tyto 
odpovídají. Nabízí se otázka, zda autorka neměla seznam svých výzkumných otázek po 
provedení analýzy zpětně rozšířit, aby se ospravedlnilo zařazení první části výsledků, ale 
nepovažuji za nutné na ni nijak radikálně odpovídat. Jednotlivá témata (cíle, metody, 
sčítající…) jsou zpracována jasně a srozumitelně, výsledky jsou (jak už jsem napsala výše) 
zajímavé. Vytknout lze absenci snahy výsledky vizualizovat – prezentovat je v podobě 
tabulky či schématu (např. u zodpovězení první výzkumné otázky se to přímo nabízí); 
hlubšímu porozumění by přitom pečlivější (možná jenom pečlivěji prezentovaná) analýza 
hodně prospěla.    
 
Formální stránka a jazyková úroveň jsou na průměrné úrovni. Zaznamenala jsem několik 
chyb v interpunkci a několik překlepů (např. „v období let 2017–2017“ (s. 24)). 
 
Diplomovou práci Bc. Alžběty Polákové s radostí doporučuji k obhajobě a vzhledem 
k výše uvedenému navrhuji hodnocení „B“. Vynikajícímu „A“ za mě brání nakonec málo 
detailní práce s výsledky. Je skvělé, že autorka v datech dokázala induktivně vysledovat 
třetí přístup, se kterým původně nepočítala, ale jinak je závěr „některé dokumenty 
aplikují veřejněpolitický přístup a některé zase antropologický přístup“ (zjednodušeně) 
poněkud chudý. Jsem si jistá, že data bylo možné prezentovat ještě o úroveň zajímavěji.   
 
Možné otázky k obhajobě: 

1) Vytýkám Vám málo detailní práci s výsledky – mohla byste se na tuto část při obhajobě 
zaměřit a pokusit se vytvořit tabulku/schéma, z níž by bylo patrné zařazení jednotlivých 
dokumentů pod jednotlivé směry a další charakteristiky těchto dokumentů, které by ukázaly 
případnou provázanost určitých atributů (např. sociálněpracovní texty spíše kratší, 
veřejněpolitické spíše delší; antropologický přístup v Plzni, protože je zde silná katedra 
antropologie apod.)?  

2) Vyskytl se ve Vašem vzorku dokument, který by kombinoval veřejněpolitický a antropologický 
přístup? Pokud ano, jaké charakteristiky nese a je v tomto případě výhoda interdisciplinarity 
patrná? Pokud ne, jak by takový „ideální“ interdisciplinární poradenský dokument vypadal?  

 
V Praze dne 8. června 2018   

 
Mgr. Eva M. Hejzlarová 


