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Vedoucí práce:     Jakub Grygar, Ph.D. 
Oponent/tka:     Michal Kotík 

Navržené hodnocení:  Práci nedoporučuji k obhajobě  
 
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište podle 
níže uvedených kritérií. 
 Protože jde o přepracovanou verzi původní neobhájené bakalářské práce, posudek se 
zaměřuje především na změny vůči původní verzi práce – tato část posudku je zvýrazněna.  
Zásadní připomínky k původní práci byly především vůči zvolené metodologii, kvalitě výzkumu a 
nedostatečném ukotvení autorových závěrů v datech z provedeného výzkumu, problematická byla i 
volba odborné literatury. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
 Cíl práce je formulován ve formě tří otázek: 
  Existuje v současné kultuře hospod prostor pro štamgastenství? 

   Co je klíčovým prvkem ovlivňujícím podobu štamgastenství v podniku? 

  Jak podniky pracují s konstitutivními znaky třetího místa? 
Závěry práce výzkumným otázkám formálně na triviální úrovni odpovídají.  
Práce je vhodně strukturována a logicky vystavěna. Očekával bych ale, že se autor – byť na základě 
jen dvou „mikrostudií“ - pokusí alespoň naznačit a) jaké jsou základní nároky toho, aby bylo možné 
označit skupinu „hospodských“ hostů za štamgasty podniku v současné společnosti, b) zda a jak se 
proměnila sociální role štamgastství (vyplývá již za názvu a zaměření práce) 
 

Cíl práce je přeformulován do čtyř otázek (s. 28-29 a v úvodu):
- Jak je vyjednáván vztah mezi obsluhou a hosty?  

Pouhý popis několika interakcí mezi obsluhou a hostem bohužel ale na tuto otázku 
neodpovídá. 
- Jak se v současné kultuře hospod z náhodného hosta stává štamgast a jaké z tohoto statusu 
vyplývají povinnosti a privilegia? 
 Ani na tuto otázku autor v podstatě nedává žádnou odpověď. Uvádí sice celou řadu 
zajímavých příkladů privilegií štamgastů, z nichž ale vůbec nevyplývá, jak se z běžného hosta 
stane štamgast a bohužel ani jeho (hypotetické) povinnosti.  (A právě zde se projevuje závažný 
metodologický nedostatek práce – totiž absence výzkumných rozhovorů s aktéry). 
- Jakou sociální funkci může štamgastenství v současné kultuře hospod zastávat?  
 Tato otázka je dobře položená a odpověď na ni by mohla tvořit jádro práce. Ve 
skutečnosti ale na ni autor svým výzkumem vůbec neodpovídá. V obou zkoumaných terénech se 
sice zabývá sociální funkcí místa (hospody), ale štamgastentví jako takové jakoby se vytratilo. Pří 
této diskusi autor využívá především Oldenburgův koncept role třetího místa. Jeho poznatky ale 
vůbec nekonfrontuje s výsledky svého výzkumu (to platí ostatně i o Altmanových postřezích o 
české hospodě). 
- Jak materiální prostředí hospody působí na její atmosféru a sociální vztahy, do kterých hosti při 
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její návštěvě vstupují?  
V odpovědi na tuto otázku sice nacházíme několik zajímavých pozorování, v teoretické části ale 
naprosto chybí alespoň pokus o teoretické zakotvení této problematiky.  Autorovy závěry jsou 
tedy postaveny jen na jednom pozorování, bez jakékoliv kritické diskuse. 
 Závěry práce jsou povrchní, založený na prvních dojmech a na výzkumné otázky 
odpovídají jen formálně. 
Struktura práce je odpovídající; teoretická část (ku prospěchu věci přibyly pasáže věnované 
marketingovým výzkumům, tykajících se českých hospod a pivní kultury vůbec) je zpracována 
přehledněji a čtivěji. 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 Zde se nachází první problém práce – výběr odborné literatury. Bohužel, jde většinou jen o 
texty, týkající se historie české pivní tradice – tedy hospod a piva, resp. štamgastů od (českého 
národního) obrozenectví až po více méně první republiku. Cílem práce ale není historický vývoj 
„štamgastenství“, nýbrž tento fenomén právě v současné české pivní kultuře.  
Literatura, která by se zabývala sociálními aspekty současného „společenského pití“ a způsoby 
trávení volného času chybí; specifickým nedostatkem zvolené literatury je i to, že v ní nejsou texty, 
týkající se vlivu proměn sociálního prostředí na formy mezilidských vztahů, mezi které zkoumaný 
fenomén jistě patří. (Bylo by jistě překvapivé, kdyby širší pole možných volnočasových aktivit a 
proměny „sociálna“ na současnou praxi štamgastství vliv neměly.) 
Na základě takto zvolené odborné literatury je ovšem obtížné vybudovat solidní teoretické zázemí 
pro autorův výzkum. Cizojazyčnou literaturu autor využívá. 

Tato výtka zůstává bohužel v platnosti. Navíc jak již bylo naznačeno výše, zařazením 
otázky vlivu materiálního prostředí hospody se obnažila absence teoretické diskuse role prostoru 
a materiální kultury na zkoumaný fenomén. 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy? 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

Jako výzkumnou metodu autor podle svých slov využívá mikroetnografii. Zaráží mě ale, že 
se autor ve svých metodologických úvahách opírá především o text Kvalitativní výzkum prof. 
Hendla, ač má v literatuře uvedenou knihu Etnography…, která se využívání etnografických metod 
přímo věnuje – na ní se autor odvolává pouze na s. 28, a to v podstatě z banálního důvodu, kterým 
je „zdůvodněni“ nutnosti uzpůsobit své oblečení zkoumanému prostředí (takových banálních 
odkazů je ale v práci více).  
Co ale považují to za velmi významné omezení výzkumu je to, že se autor rozhodl pro skryté 
pozorování – metodou, která pro etnografická zkoumání rozhodně typická není, a že mezi své 
metody nezahrnul i nějakou formu rozhovorů se štamgasty (resp. z jeho pohledu s „aspiranty“ na 
ně), se kterými se vícenásobně potkával při svých pozorováních. Rozhovory by mu zcela jistě 
poskytly robustnější základy pro jeho tvrzení (nemluvě ani o tom, že rozhovory s aktéry patří mezi 
základní etnografické metody). Takto jsou jeho zjištění založena jen na terénních poznámkách, 
které jsou sice čtivě napsány (celkem 8 vybraných poznámek), ale potřebný hlubší vhled do 
zkoumaného fenoménu nepřinášejí. Autorovy závěry jsou tak založeny jen na pozorování, dojmech 
a z nich vyplývajících domněnkách či spekulacích, což značně snižuje jejich věrohodnost.  
Jako příklad jedno tvrzení z kapitoly výsledky Výzkumu (s. 49), které se týká zkoumané moderní 
restaurace Pivovarský řetězec: „Toto prostředí tak je uzavřené vstupování do dobrovolných vazeb 
neformálního veřejného života. Štamgastenství, které se zde vyvinulo, je štamgastenstvím 
individuálním, bez své sociální funkce.“ Argumenty pro takto silné tvrzení jsem v práci nenašel. 
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Autor sice reflektuje svoji pozici ve výzkumu a s ním spojené etické otázky, ale omezení, daná 
zvolenou metodou a teoretickým základem práce, nereflektuje vůbec. (Tento závěr byl pak v nové 
verzi práce odstraněn.) 
 

Zarážející je, že při práci na nové verzi své práce autor zcela odstoupil od metod 
(mikro)etnografie, čímž se „elegantně“ zbavil vytýkaných metodologických problémů. Nyní 
vychází z vlastních pozorování, reflexí svých osobních zkušenosti se zkoumaným terénem a z 
(chápajících) rozhovorů (zřejmě stenografovaných v terénním deníku). Problematickou (a 
v podstatě nedostačující) teoretickou oporou je mu pouze  Oldemburgova teorie třetího místa, 
kterou autor obšírně diskutuje. Tato diskuse ale není autorem dostatečně zohledněna při analýze 
zjištění a ani v závěrech práce. V nich se naopak poukazuje např. na roli franšízy v jednom ze 
zkoumaných terénů jako na možnou příčinu omezení štamgastenství v moderních hospodách, 
diskuse sociálních aspektů franšízy ale v textu opět chybí. 
Zúženi metodologie (absence etnografických metod) ale práci nijak neprospělo - autorovy 
interpretace a závěry jsou opět založeny jen na vlastním pozorování, jen vlastních dojmech a 
z nich vyplývajících, s dalšími empirickými daty nepropojených domněnkách či spekulacích, což 
značně snižuje jejich věrohodnost a ve výsledku působí nepřesvědčivě.   
 
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 je po formální i stylistické stránce v pořádku. 
Platí i pro novou verzi práce. 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 Kde se vzali citované rozhovory – byly již v původním terénním deníku, nebo autor 
zkoumaný terén opětovně navštěvoval? 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 Jednoznačně metodologické otázky práce. 
 
Celkové hodnocení práce: 

Na základě výše uvedeného musím bohužel konstatovat, že autorem zvolená metoda a 
literatura neodpovídají cílům práce. Jak již bylo konstatováno výše, autorovi se ve skutečnosti na 
zvolené výzkumné otázky nepodařilo odpovědět, a to především díky nedokonalému výzkumu a 
díky tomu nepodloženým závěrům.  
Proto předloženou bakalářskou práci Marka Kroufka nemohu k obhajobě doporučit. 
 

Bohužel ani znovu předložená předělaná práce na výzkumné otázky neodpovídá a její 
závěry jsou jen formální a povrchní a – ač to bylo původní práci vytknuto, opět empiricky 
nepodloženy a nedostatečně teoreticky zakotveny. 
Předloženou novou verzi bakalářské práce Marka Kroufka proto nemohu k obhajobě doporučit. 
 
 
Datum:  22.8 .2016        Podpis: Michal Kotík 


