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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 
 

 

V tomto posudku reaguji na změny, které autor provedl vzhledem k předchozí neobhájené verzi 

stejnojmenné bakalářské práce. Pro větší přehlednost ponechávám i text posudku k původní verzi 

práce. Pasáže věnované přepracované verzi práce uvádím tučně. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Cíl práce, poskytnout vhled do kulturního fenoménu štamgastenství a na jeho podobu v současné 

hospodské kultuře, je formulován již v prvním odstavci Úvodu, výzkumné otázky jsou pak 

přehledně formulovány na s. 26: 

1. Existuje v současné kultuře hospod prostor pro štamgastenství? 

2. Co je klíčovým prvkem ovlivňujícím podobu štamgastenství v podniku? 

3. Jak podniky pracují s konstitutivními znaky třetího místa? 

 

Autor se k těmto položeným otázkám v závěru své práce vztahuje a s odkazy na dříve formulované 

poznatky z výzkumu na ně dává v rámci svých možností odpovědi. 

 

Práce je strukturována přehledně a jasně, členění práce je logické. 

 

V přepracované verzi své bakalářské práce Marek Kroufek přeformuloval své výzkumné 

otázky do těchto čtyř formulovaných na s. 13 a později opět na s. 28-29: 

1. Jak je vyjednáván vztah mezi obsluhou a hosty? 

2. Jak se v současné kultuře hospod z náhodného hosta stává štamgast a jaké z tohoto 

statusu vyplývají povinnosti a privilegia? 

3. Jakou sociální funkci může štamgastenství v současné kultuře hospod zastávat? 

4. Jak materiální prostředí hospody působí na její atmosféru a sociální vztahy, do kterých 

hosté při jejich návštěvě vstupují? 

 

Odpovědi na tyto otázky, k nimž autor v práci dospívá, mají kolísavou úroveň.  

1. Na otázku č. 1 po vyjednávání vztahu mezi obsluhou a hostem práce odpověď 

nepřináší (dozvíme se pouze popis několika interakcí, avšak nic o přislíbeném 

vyjednávání). 



 

 

2. Odpověď na druhou otázku je pouze částečná. O stávání se štamgastem se nedočteme 

nic, stejně jako o povinnostech (skutečně povinnostech?) štamgasta. Marek Kroufek 

však přináší dostatečné množství plastických ilustrací privilegiích štamgastů v jednom 

ze zvolených terénů jeho výzkumu. 

3. Na třetí otázku autor odpovídá diskusí Oldenburgovy úvahy o roli třetího místa, což je 

také prakticky jediný teoretický zdroj jeho práce. Zjištění, k nimž dochází, jsou však 

primárně převzata z Oldenburgova textu a jsou pouze velmi volně provázána s 

empirickým materiálem, který se podařilo Kroufkovi shromáždit. 

4. Způsob argumentace odpovědi na čtvrtou otázku je inverzí zpracování odpovědi na 

otázku tři. Jestliže v předchozí otázce autor sází především na extrapolaci tezí 

formulovaných v literatuře na výzkumný materiál na úkor vlastní interpretace dat, 

nyní zcela opomíjí ukotvení své odpovědi v teorii či textech jiných autorů a závěry 

formuluje především na základě svého vlastního dojmu ze studovaného prostředí. 

 

Pokud jde o strukturu práce, ta je oproti první verzi vylepšena a zvýšila se i čtivost a 

přehlednost zejména úvodních kapitol. Nerozumím pouze:  

 

a) zařazení podkapitoly 1.3.2 na s. 24, která s tématem práce nijak nesouvisí; 

b) návaznosti posledních dvou odstavců na s. 25 a prvního odstavce na s. 26, ve kterých autor 

píše o různých věcech (značkových hospod velkých pivovarů, růstu počtu minipivovarů a 

marketingových strategiích formulovaných Altmanem). 

 

 

 

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

 

Marek Kroufek využívá jak českých, tak cizojazyčných textů. Tematický rámec použité literatury je 

však poměrně úzký. Převážně o texty, které se zabývají místem pití piva v české kultuře a které 

pracují s materiálem z předminulého a počátku minulého století. Autor zcela opomíjí literaturu o 

proměnách a podobě současného trávení volného času, texty o měnících se vzorcích spotřeby 

alkoholických nápojů i práce, které by debatovaly proměnu sociálních vazeb v české společnosti 

prvních desetiletích 21. století. To pak negativně ovlivňuje i obsah práce a interpretaci 

zpracovávaných dat. 

 

Nová verze práce byla doplněna o informace pocházející z marketingových šetření. Takto 

nově dodané pasáže poskytují autorovu záměru potřebný kontext, který umožňuje později 

prezentovaná data interpretovat s přesahem za venkovní práh jednoho či druhého 

studovaného podniku. Nadále však zůstává v platnosti výtka o úzkém okruhu zvolené 

literatury a to ať již směrem k teoretičtější rozpravě o podobách současného konzumerismu, 

tak i s ohledem na zcela chybějící korpus textů vztažený k diskusi roli materiální kultury a 

prostorového uspořádání navštěvovaných podniků. (Historický exkurz zprostředkovaný 

Altmanovými texty tuto práci nevykoná.) 

 

 

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

analýzy?  

 

Hlavní autorovou metodou je etnografie. Navzdory tomu, že je Marek Kroufek obeznámen s velmi 

kvalitní učebnicí etnografického výzkumu (Hammersley, Atkinson: Ethnography: Principles in 

Practice), na níž v textu také místy odkazuje, prakticky vychází pouze z dílčích poznámek k 

etnografii formulované Hendelem v jeho Úvodu do kvalitativního výzkumu. To je nedostatečné již 

pro účely seminárních prací, natož pak jako východisko zpracování bakalářské práce. Mnohem 

zásadnější problém Kroufkovy etnografie však spočívá v tom, že etnografii praktikuje jako skryté 



 

 

pozorování. Na své výzkumné otázky tak chce přinést odpověď bez toho, že by na studované téma 

vůbec zapředl se studovanými subjekty řeč. Autor sice na své výzkumné otázky (Co je klíčovým 

prvkem ovlivňujícím podobu štamgastenství v podniku? Jak podniky pracují s konstitutivními 

znaky třetího místa?) přináší odpověď, ale ta je vzhledem ke způsobu sběru dat nutně značně 

spekulativní. 

 

Nespornou silnou stránkou autorova textu je to, že Marek Kroufek dokáže dobře psát. Je to patrné 

zejména v těch částech textu, v nichž čtenáři zprostředkovává své terénní poznámky a na nich 

založené otázky. Avšak opět, ani v okamžiku, kdy s nimi v textu pracuje, Marek Kroufek 

nepostřehne, jak moc jsou pro závěry, které na nich chce stavět, nedostatečné. Základem 

etnografického výzkumu vždy bylo zúčastněné pozorování. Tedy ten typ aktivity, kdy se spolu se 

studovanými subjekty výzkumu podílíte na studované aktivitě. Psát etnografii o štamgastech bez 

toho, že by člověk s nimi pravidelně sedával u jednoho stolu a hovořil s nimi, nedává smysl.  

 

Oproti původní verzi autor odstoupil od etnografie a nově vychází "pouze" z rozhovorů a 

pozorování, případně i pak z reflexe vlastních názorů a tělesných zkušeností se studovaným 

prostředím (takto typicky pasáž o barové stoličce na s. 39-40). Tato metodologická redukce na 

jednu stranu textu prospěla, protože z práce tak vypadly sporné zmínky o etnografii, na 

druhou stranu však nikterak nepomohla autorově interpretaci představených dat – viz 

následující bod. 

 

 

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

 

Kvalita argumentů je limitována daty, k nimž měl autor přístup. Nedostatečně provedený výzkum, 

resp. chybějící data z výzkumu, lze sice zachránit tím, že začneme pracovat ještě s jinými zdroji 

informací (výzkumné rozhovory, analýza mediálních textů apod.), ale ani o jedno se Marek Kroufek 

nepokusil. 

 

Celý odstavec formulovaný k tomuto bodu ve vztahu k první verzi práce je zde bylo možné 

zkopírovat. Z textu není patrné, že by se autor vrátil do terénu, aby si zjistil chybějící data, 

ani s výjimkou informací na s. 14, 24 a 25 nezačal pracovat s novým typem dat, které by 

pomohly jeho interpretaci lépe ukotvit. Výrazně vylepšena byla pasáž věnovaná 

Oldenburgově tezi o třetím místě, která je nově rozpracována z jednoho odstavce na několik 

stran, ale Kroufkem vedená (kritická?) diskuse Oldenburgova pojmu se nepromítá do analýzy 

ani závěrů jeho práce. 

 

Velmi výrazný odstup mám k interpretaci exteriéru a interiéru hospody U vylomeného čepu, 

který autor podává na s. 34 a 35. Interpretace nemůže být nikdy založena pouze na 

zpředmětnění dojmů, které v nás nějaká situace nebo objekt vyvolává, a to ani tehdy, když 

tento dojem podepřeme odkazem na (s daným prostředím nijak v datech nepropojenou) tezi o 

roli české chaloupky zastávanou Jiřím Rakem. Interpretace, která má být brána jako vážný 

produkt sociálněvědního zkoumání, nemůže být opřena pouze o dojem či dosavadní zkušenost 

výzkumníka. Interpretace musí mít jasnou a přesvědčivou oporu v datech (např. popisu 

prostředí a v něm se odehrávajících interakcích, výzkumných rozhovorech, studiu dokumentů 

apod.). Pokud je názor, dojem či zkušenost výzkumníka vtažen do interpretace, pak se s ním 

musí pracovat v jeho historické a biografické situovanosti. Hospoda U vylomeného čepu není 

baráčnickou rychtou ani selským stavením, ale bytelným pajzlem, kde hledají útočiště 

poslední pražské máničky, punkáči a rockeři, nedostudovaní teologové, zoufalci opouštění 

svými lidskými i mimo-lidskými partnery, dekadentní básníci generace Husákových dětí a 

zbloudilí turisté ubytovaní v nedalekých hostelech vyděšení z té nenadálé míry autenticity, 

kterou celý den marně hledali na Královské cestě. Je to díra, místo pošklebující se 

establishmentu každé dějinné epochy, putyka, ve které není místo pro lyriku, cigaretami 



 

 

rozzářený ostrůvek vzdorovité svobody, v němž na venkovskou chaloupku kaká pes.  

 

Dalším typem interpretačního faulu, který je v textu poměrně často přítomen, je přitakání 

klíčovému autoru bez toho, že by z textu bylo zřejmé, proč by měl být zrovna zvolený autor 

pro použitou interpretaci podstatný. Takto např. na s. 39 čteme, že: "Oldenburg (...) uvádí, že 

třetí místa bývají zařízením jednoduchá až nezajímavá (...), což by se dalo na Pivovarský 

řetězec vztáhnout kvůli jeho minimalistickému designu." V textu práce nenajdeme jedinou 

zmínku o tom, že by ještě někdo jiný, než autor – např. obsluha, hosté, ... – vnímal design 

restaurace jako "minimalistický," "jednoduchý," nebo dokonce "nezajímavý." Podobně jako 

při intepretaci hospody U vylomeného čepu, i zde je jediným korektivem nabízené 

interpretace sám Marek Kroufek. Nějak se nechce věřit, že autor studoval sociální vědy.  
 

Na stejné stránce (s. 39) se nachází pasáž, která ilustruje hloubku autorova analytického 

přístupu. Marek Kroufek zde píše, že "Podle Altmana měla česká hospoda historicky 

průchozí místnost poblíž výčepu a pak takzvané extracimry (...). Pivovarský řetězec toto 

schéma nenásleduje a místo toho nabízí jednu velkou místnost s dlouhým barem." Čtenář, 

který byl již poučen o tom, že autora zajímá materiální uspořádání prostoru a současné 

podoby štamgastenství, je zvědavý, proč Pivovarský řetězec toto zavedené schéma organizace 

prostoru restaurace opouští. Souvisí to snad nějak s proměnou vzorců chování při konzumaci 

alkoholu? Nebo s klientelou, na níž tento podnik cílí? Můžeme se jen dohadovat. 

 

Při interpretaci baru jako zhoubného prostředí pro třetí místo (s. 39 - 40) se mi vybavuje 

obraz Nighthawks Edwarda Hopera, v níž malíř podtrhuje osamělost barových hostů. 

Nicméně, obraz rovněž ukazuje, že v místě, kde jsou všichni osamělí, není nikdo sám. 

Potvrzuje to i devět barmanů z deseti. 

 

Z popisu prostředí restaurace Pivovarského řetězce a rozhovoru s Renatou (s. 40) je zřejmé, 

že tento podnik navštěvují i ženské společnosti. To je zajímavý detail, který by šel 

kontrastovat s tradičně mužským prostorem české hospody, kde návštěva, které nejsou v 

doprovodu mužů, může působit nepatřičně. Citace rozhovoru s Renatou upozorňuje na roli 

konzumace jídla a genderově neutrální (bezpečný prostor). Marek Kroufek však 

bezprostředně po odznění citace začne rozvíjet téma, k němuž se citace nevztahuje (interiér 

podniku). Tato mizivá návaznost zprostředkovaných dat a po nich následujících odstavců ve 

výsledku působí chaoticky. Text nedrží téma, nerozvíjí myšlenku a je tak ve výsledku 

souhrnem různých, mezi sebou slabě propojených tvrzení. 

 

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

 

Ano. 

 

Ano 

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Práce má po formální stránce standardní úroveň, odpovídá nárokům kladeným na bakalářské práce 

obhajované na ISS FSV UK. 

 

Práce měla dobrou formální kvalitu již v původní verzi, nyní je formální stránka dotažena k 

dokonalosti. 

 

 

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



 

 

 

Práce však vedle slabých a místy i poměrně problematických pasáží (limitem práce např. není 

"omezený terén," ani "doba výzkumu" (s. 50), jako spíš Markem Kroufkem nezvládnutá etnografie) 

obsahuje také části, ve kterých autor ukazuje schopnost neintuitivního vhledu. Patří k nim např. 

postřeh o roli uspořádání materiálních objektů v restauraci Pivovarský řetězec při budování 

štamgastské základny (s. 49). 

 

Zajímavý je autorův postřeh o paradoxu přetrvávání představy o funkci české hospody, ale 

praktickém mizení této funkce. Podobné situace, které upozorňují na nesoulad mezi 

představou a praxí jsou v sociálních vědách popisovány poměrně často a je jen škoda, že se 

tento motiv Marek Kroufek nesnažil více rozepsat. 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

První věta Závěru na s. 48, "V hospodě U vylomeného čepu a v restauraci Pivovarský řetězec 

můžeme vidět dva výrazně odlišné mikrosvěty," tvrdí, že prostředí a situace v obou studovaných 

podnicích jsou na sebe navzájem nepřevoditelné, že jde o na sobě nezávislé skutečnosti, 

(mikro)světy. Pominu-li skutečnost, že oba podniky jsou v práci užity jako příklady současné české 

hospody a tak tedy musí odrážet některé z trendů současné gastrokultury, je citovaná věta zavádějící 

i v jiném ohledu. Autor totiž opomíjí, že hospoda U vylomeného čepu je příkladem kontrakultury, 

která se aktivně vymezuje vůči hodnotám, jejichž nositeli jsou (?) či mohou být pravidelní 

návštěvníci restaurace Pivovarského řetězce. 

 

"Zběžné nahlédnutí..." (s. 48) – realistické konstatování dosažené hloubky vhledu. 

 

Autor by měl vysvětlit větu na s. 48: "Pokud (...) přijmeme narativ Pivovarského řetězce, který o 

sobě říká, že vytváří budoucí trendy kultury hospod, tak zde sice štamgastenství v určité míře 

pozorovat můžeme, ovšem koncept hospody s ním již příliš nepočítá." Proč by mělo přijetí narativu 

ovlivňovat výsledky pozorování? 

 

Nejsem si jist, jestli je v souvislosti s péčí o hosty nejvhodnější užívat pojem paternalismus. 

Paternalismus bychom patrně nalezli u všech poskytovatelů služeb, kteří se o své zákazníky starají a 

takto pojem ztrácí analytický přínos. Nešlo by spíš uvažovat o tom, že U vylomeného čepu jsou 

vztahy mezi obsluhou a stálými hosty mnohem víc rovnonostářské, než v druhé studované 

restauraci? Pokud ano, co nám to říká o kultuře štamgastenství? 

 

 

Při nespěšné obhajobě první verze předložené práce zazněla celá řada doporučení k vylepšení 

textu do obhajitelné podoby. Uvítal bych, kdyby autor vysvětlil a na konkrétních pasážích 

práce ukázal, jak oproti původní verzi doplnil svá data a jakých změn dostala práce v jejím 

teoretickém ukotvení.  

 

Rovněž prosím, aby autor při obhajobě postupně zodpověděl své výzkumné otázky: 

1. Jak je vyjednáván vztah mezi obsluhou a hosty? 

2. Jak se v současné kultuře hospod z náhodného hosta stává štamgast a jaké z tohoto 

statusu vyplývají povinnosti a privilegia? 

3. Jakou sociální funkci může štamgastenství v současné kultuře hospod zastávat? 

4. Jak materiální prostředí hospody působí na její atmosféru a sociální vztahy, do kterých 

hosté při jejich návštěvě vstupují? 

 

 

 



 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Posuzovaná bakalářská práce Marka Kroufka není zvládnutá. Autorovi se nepodařilo provést účelu 

práce a položeným výzkumným otázkám odpovídající etnografický výzkum, v textu nereflektuje 

slabou povahu interpretovaných dat a jejich interpretace je mnohdy spekulativní. Marek Kroufek si 

sice dokázal najít literaturu, která se vyjadřuje k dílčímu tématu jeho práce, ale zcela opomíjí od 

nahlédnutí svého tématu v kontextu současné proměny spotřebního chování. Práce má výrazné 

nedostatky na úrovni teoretického zpracování studovaného tématu, není zvládnuta metoda výzkumu 

a interpretace získaných dat je tak poměrně spekulativní. Z těchto důvodů nedoporučuji přijmout 

práci k obhajobě. 

 

 

Ani přepracovaná verze bakalářské práce Marka Kroufka není dostatečně zpracována. 

Autorovi se podařilo vylepšit úvodní kapitoly, rozvedl představení Oldenburgova textu a 

prezentuje celou řadu zajímavých údajů o konzumním chování české společnosti. Na 

nedostatečné úrovni však stále zůstává objem dat, s nimiž autor pracuje. Interpretační pasáže 

zůstávají opřeny o spekulace či o osobní názor či zkušenost autora, nejsou empiricky 

relevantně ukotveny. Závěr práce je povšechný, bez přímé vazby na zvolené výzkumné otázky. 

Práci nedoporučuji přijmout k obhajobě. 

 

 

 

Datum:  5. 8. 2016      Podpis: 


