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KULA OBĚŽNÍK 
Informace o nadcházejícím semináři 

Abstrakt 

V diskurzech o bezdomovectví prozatím neexistuje jediná, všemi přijímaná definice jedinců, jichž se 
tento jev týká. Definice se liší v odlišných kritériích, a tudíž i v demografickém rozsahu populace, který 
z různých definic vyplývá. Nejčastěji se užívají vymezení na základě místa (tj. absence bydlení), statusu 
(tj. zjevu a životního stylu) či aktérské sebeidentifikace. Specifičnost té které definice se pak nezbytně 
projevuje i v praktických důsledcích – výzkumných, politických, sociálních a dalších. Cílem příspěvku 
bude skrze reflexi vlastního etnografického výzkumu v prostředí bezdomovců diskutovat některé 
konvenční přístupy k identifikaci a vymezení bezdomovců. Konkrétně se příspěvek pokusí zodpovědět 
dvě základní otázky: Za prvé, do jaké míry představují konvenční definice bezdomovců dobrý nástroj k 
vymezení zkoumané populace? Za druhé, do jaké míry existuje tato populace v sociální realitě? Autor se 
zaměří nejen na reflexi nejčastěji používaných oficiálních vymezení, ale i různých forem nativních či 
lidových schémat. Na základě teorie praxe a etnografických dat pak v závěru formuluje přístup vlastní a 
jeho výhody a nevýhody. 

Existuje bezdomovectví? 

9. SEMINÁŘ SE USKUTEČNÍ 16. PROSINCE OD 18:00 NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UK V 
PRAZE (M. D. Rettigové 47), V MÍSTNOSTI R010A (přízemí). 

Předpokládaná délka semináře je 2 hodiny. Na následnou diskusi se přeneseme do Jiné krajiny. 

O PŘEDNÁŠEJÍCÍM 

Petr Vašát je pracovníkem Oddělení lokálních a 
regionálních studií Sociologického ústavu AV 
ČR. Petr se dlouhodobě zajímá o problematiku 

bezdomovectví. Zajímá ho zejména problematika 
vnímání času a prostoru. Kromě toho rád fotí. 
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Přilož i ty ruku k dílu při výstavbě sociální struktury 
české sociální a kulturní antropologie. Zúčastni se 

KULY 
neboli 

Kulturně antropologického semináře! 

 

Navštivte nás na http://kulaseminar.cz 

Jsme i na Facebooku – Kulturně antropologický seminář 
http://www.facebook.com/kulaseminar  

Nechcete-li dostávat náš pravidelný newsletter, napište nám na email 
kulaseminar@gmail.com  

Horizontům vstříc 

PŘÍŠTÍ SEMINÁŘ 

Se uskuteční až v lednu. Proto vám přejeme veselé Vánoce a šťastný, 
etnograficky bohatý rok 2015. 

 

Máte-li pocit, že máte zajímavé téma a chtěli byste ho ostatním představit 
a diskutovat o něm na Kule, napište nám na 

kulaseminar@gmail.com 

Budeme moc rádi! 


