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Diana Dolejší předkládá práci, jejíž téma je zdánlivě jednoduché, avšak ve 

skutečnosti může být předmětem zkoumání jak humanitních, tak přírodovědných oborů. 

Autorka z pochopitelných důvodů zaměřuje svůj pohled na historické a společenské aspekty 

přípravy a konzumace kávy.  

Text práce otevírá oddíl nazvaný Terminologie. Je to spíše komentovaný 

slovníček pojmů, které se týkají některých druhů nebo typů kávy. Řazení není abecední a 

není zcela jasné, podle jakého klíče jsou výrazy vybrány a uspořádány. Domnívám se, že tato 

pasáž by se hodila spíše do textových příloh, ale autorka svůj postup jistě při obhajobě 

vysvětlí.   

První část textu je zaměřena obecněji, snaží se přiblížit „historii kávy“ ve 

světě a v českých zemích. Část druhá, která se opírá o kvalitativní výzkum, je sondou do 

relativně úzce vymezené subkultury „znalců výběrové kávy“.  

Historický oddíl vychází z dostupné české a cizojazyčné literatury, jedná se 

tedy o kompilaci. Dobře napsaná kompilace může obzvlášť u bakalářské práce znamenat 

přínos a posun v tříbení autorova kritického myšlení. Obávám se však, že v tomto případě 

tomu tak není. Bibliografie je bohatá, velmi dobře sestavená, ale vlastní zpracování, kritika 

pramenů a interpretace, zůstává na úrovni začátečnické seminární práce. Autorka pouze 

volně řadí vybrané parafráze a citáty tak, aby zachovala určitou časovou linii. Nerozlišuje 

mezi odbornými, popularizačními, případně reklamními texty, a nezapochybuje o jejich 

vypovídací hodnotě. Historický kontext je podán povrchně, někdy až naivně: „Několik 

šlechtických rodin jiného náboženství muselo odejít do exilu“(s.22); Členové vyšší vrstvy se 

oddělovali od té nižší hlavně distinktivním chováním“ (s.25)…  

Jistou specifikou Československa v 50. - 70. letech 20. století byl „turek“, 

(čerstvě) mletá káva, zalitá vroucí vodou. Toto období však v práci pokrývá zejména 

publikace A. Whita, ve které je za typickou úpravu preferovanou v západní Evropě 

považována káva instantní, která se u nás začíná výrazněji objevovat až koncem zmíněného 

období. Partie věnovaná řetězci Starbucks připomíná spíše nekriticky přejatou reklamu. Zcela 

opomenutá je komerční stránka věci.  

Originální část bakalářské práce, kvalitativní výzkum, čerpá z klasických 

teoretických publikací (Hendl, Bernard, …). Vzorek, s kterým autorka pracuje, čítá 12 osob, 

z nichž 4 pracují jako profesionální baristé. Snahou bylo zajistit věkovou a genderovou 

vyváženost, což se jistě podařilo. Profesní charakteristiky respondentů chybí a vůbec není 

jasné, kdy a kde výzkum probíhal. Autorka by si přinejmenším měla položit otázku, jaká je 

reprezentativnost zkoumaného vzorku. Vybrané citace výpovědí nejsou nijak komentovány 

ani analyzovány. „Kávová každodennost“ respondentů je, jak se zdá, realizována 



v kavárnách, kde se podává výběrová káva. Zde také pravděpodobně probíhal výzkum(?). 

Není však tato každodennost širší? Není ovlivňována také sortimentem, který je k dostání 

v obchodní síti a masivní reklamou?  

Práce je napsaná nepříliš kultivovaným jazykem s řadou chyb a překlepů. 

V příloze chybí seznam respondentů s osobními charakteristikami. Text vznikal 

pravděpodobně na poslední chvíli, ve stresu, bez možnosti zastavit se, zamyslet, položit si 

otázku, porovnat údaje a zaujmout vlastní kritické stanovisko. Tento posudek je posudkem 

oponentským a je proto očekávatelné, že bude poukazovat především na slabiny a 

nedostatky.  

Autorka nepochybně prokázala, že je ctitelkou kvalitní kávy, a že je jí toto 

téma blízké. Domnívám se však, že předložená práce je na hranici obhajitelnosti a  

doporučuji ji k obhajobě s jistými rozpaky. Pokud se kolegyně Dolejší bude úspěšně hájit, 

nebudu nic namítat proti hodnocení dobře.  
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