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Základní charakteristika práce 

Práce se zabývá „trendy ve stravování, alternativními způsoby stravování a tím, jak jsou tyto 

trendy prezentovány čtenářům kulinářských periodik odrážejících preference české společnosti 

při výrobě a následném přijímání stravy“ (Úvod). Prezentaci trendů ve stravování v kulinářských 

periodicích autorka analyzuje pomocí obsahové analýzy. Práce má zajímavý nápad, který ale 

bohužel z mého pohledu není dotažen, čímž trpí celá práce. Souhlasím s autorkou v tom, že jídlo 

představuje klíčovou součást kultury a plní řadu funkcí nad rámec přímočarého přijímání 

potravy. Tato myšlenka, ač pěkně formulována v začátku práce, se ale v práci vytrácí a práce tak 

zůstává u prostého srovnání receptů. 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Cíl práce a výzkumná otázka jsou formulovány jasně v úvodu i v příslušné kapitole (která by 

klidně mohla být součástí úvodu, čímž by nedocházelo ke zdvojení). Výzkumná otázka je 

formulována poměrně široce vzhledem ke skutečnému záběru práce daného metodami: „Cílem 

práce je posouzení toho, zda a případně jakým způsobem se na podobě české tradiční kuchyně 

projevují novodobé trendy objevující se v gastronomii a stravování. Práce se pokusí zodpovědět 

výzkumnou otázku: ‚Jakými proměnami prochází česká tradiční kuchyně a její recepty s ohledem 

na novodobé trendy ve stravování?‘“(str. 21). 

Stanovené hypotézy jsou výrazně užšího charakteru a navazují na přehled trendů poskytnutý 

v první polovině práce. Hypotézy mají výrazně deskriptivní charakter a v podstatě redukují 

proměny, kterými „prochází česká tradiční kuchyně a její recepty s ohledem na novodobé trendy 

ve stravování“ (str. 21) na dimenze kvantity a odlišnosti použitých ingrediencí, velikost porcí, 

finanční náklady, použití rostlinných tuků, náhradu masa a návdavkem detail popisu postupu. 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Postup řešení práce je v obecné rovině logický a metodu obsahové analýzy považuji za adekvátní 

záměru práce, jak je formulován v hypotézách. Výzkumná otázka je formulována šířeji a 

zvolenou metodou důsledně naplněna být nemůže. Spíše než nevhodně zvolená metoda, je ale 

nepřesně formulována výzkumná otázka. 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

Formulované hypotézy práce navazují na přehled trendů v moderní gastronomii. Zbytek 

teoretické části je v empirickém šetření, interpretaci výsledků a při syntéze závěrů využit pouze 
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sporadicky. Přehled literatury k pojmům tradice a významu jídla v kultuře je sám o sobě dobrý a 

je proto škoda, že tento teoretický základ autorka později v práci nijak nevyužívá (a to ani při 

stanovení hypotéz apod.). 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Struktura práce je přehledná a srozumitelná. Neobsahuje žádné markantní nerelevantní 

odbočky. Chybí nicméně funkční propojení části přehledu literatury a samotného výzkumu a 

syntéza poznatků.  

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Přehledová část práce je vzhledem k záměru práce relevantní a autorka čerpá vesměs 

z odborných zdrojů (byť Vaňka asi nelze považovat za historika). Chybí nicméně využití 

poznatků zde předložených k formulaci ambicióznějších cílů či hypotéz, interpretaci výsledků a 

syntéze závěrů práce (dílčí výjimku tvoří zmínka o babičkách v diskusi a závěru práce). 

Je škoda, že neexistují novější data o české populaci a jejímu vztahu k jídlu a s ním spojeným 

tradicím – autorka tak musí čerpat z výzkumu skoro 20 let starého (to ale samozřejmě není její 

vina). 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Pro analýzu byly zvoleny tištěné časopisy receptů, přičemž autorka zdůvodňuje tuto volbu tím, 

že odráží preference „široké veřejnosti“ (str. 9) a mají poměrně vysokou čtenost (100-200 tis.). 

Autorka připouští, že závěry by tímto výběrem zkoumaného média mohly být zkresleny a nelze 

než souhlasit, protože tvrzení ze str. 9 není udržitelné – pokud by časopisy byť nepravidelně 

četla desetina obyvatel (tj. 5x více než je uvedený počet odběratelů), jedná se pravděpodobně o 

něčím specifickou část populace, která může mít specifické preference ve vaření i konzumaci 

jídla. Když autorka uvádí, že média vytváří specifický „diskurz jídla“ (str. 9) je velmi 

pravděpodobné, že tištěné časopisy vytváří svůj vlastní diskurz, poněkud odlišný od foodblogů 

aj. Rovněž lapidární shrnutí, že „často se na těchto databázích objevují stejné či podobné recepty, 

jako ve sledovaných časopisech“ (str. 20) není možné považovat za solidní oporu pro 

metodologické rozhodnutí výběru pouze tištěných médií, i proto, že pro něj není poskytnuta 

žádná empirická opora. 

Zaměření na tištěná periodika bych nepovažovala za problematické, pokud by tomu odpovídala 

VO, tj. ambice práce nebyla zkoumat proměny celé české gastronomie, nebo pokud by 

nedostatečnosti vlastní analýzy vzhledem k formulované otázce byla věnována o něco větší 

pozornost. 

Chybí rovněž zdůvodnění výběru kuchařky od Janků-Sandtnerové (proč právě ta a ne jiná?) a 

Vaňkovy knihy (tam se vysvětlení nabízí, autorka ale roli této publikace v analýze nijak 

nepřibližuje). 

Další postup analýzy je popsán srozumitelně. 

 

Z hlediska samotných výsledků analýz je posouzení některých hypotéz (nelze úplně hovořit o 

testování) problematické. Např. i u H1 („V moderních receptech budou uvedeny i jiné 

ingredience než takové, které jsou použity v tradičních receptech.“) ponechme stranou, že je 
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naprosto samozřejmé, že toto tvrzení bude platit. Autorka dochází k závěru, že „tato data 

potvrzují hypotézu o větší rozmanitosti ingrediencí objevujících se v receptech vzhledem k 

inovacím v gastronomii a kulinářství“ (str. 26). Sama si je přitom vědoma problému, že srovnává 

jeden recept s desítkami receptů, čili musí nutně dojít k závěru, že v těch mnoha receptech jsou i 

jiné ingredience než v tom jednom. Možná mohla být tato hypotéza úplně vyřazena, protože její 

přínos v práci je minimální (autorka mohla prostě konstatovat, jak je to s počty ingrediencí, aniž 

by o tom měla nějakou hypotézu). 

Autorka také věnuje osm stran rozboru receptů na jednotlivé pokrmy. Jedná se o poměrně 

„technickou“ analýzu komentující hlavní ingredience a hlavní odlišnosti. Shrnutí závěrů z této 

dlouhé (a nutno podotknout pečlivé!) analýzy je nicméně jeden krátký a poměrně obecný 

odstavec, který v podstatě říká, co je jasné i bez hlubší analýzy (že v různých receptech jsou 

ingredience různé). Čtenáři proto není jasný přínos celé předchozí analýzy. 

H3 sleduje velikost porcí, která je ale operacionalizována jako energetická hodnota v kcal – 

v celé této části analýzy se zaměňuje velikost a energetická hodnota porce. Velikost by spíše byla 

adekvátně reprezentována hmotností. Energetická hodnota je ale velmi zajímavý údaj, se kterým 

autorka mohla více pracovat – např. srovnání energetické hodnoty na velikost porce, kde by se 

ukázalo, zda tradiční kuchyně byla vydatnější, nebo naopak, zda moderní kuchyně pracuje 

s menšími, ale energeticky hodnotnějšími porcemi apod. (ještě zajímavější by bylo i hodnocení 

výživové hodnoty, ale to už by byla analýza velmi náročná). Zde byl proto prostor pro hlubší 

analýzu. 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 

analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 

výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

Kapitola Diskuze je spíše formálním naplněním obsahu, než podstatnou diskusí výsledků práce 

vzhledem k jiným existujícím výzkumům či teoretickým východiskům (např. k tomu, co sama 

autorka píše v první části práce). Chybí také celková syntéza v závěru práce. V závěru autorka 

odpovídá na hypotézy, celkově ale práce nedospívá k ničemu, co by nebylo možné odvodit již 

z pozorování trendů v české gastronomii, jež autorka shrnula v teoretické části práce. Empirické 

šetření tak nejde za hranice potvrzení vcelku zřejmých skutečností. To je škoda, protože idea i 

základní výzkumná orientace práce je zajímavá a pokud by si autorka kladla nosnější otázky, 

dospěla by zřejmě i k zajímavějším závěrům. I kvůli nevztažení hypotéz a závěrů k teoretickému 

přehledu o tradicích a významu jídla v kultuře není zcela jasné, jak jsou závěry práce 

sociologicky relevantní. 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 

od převzatých, seznam literatury atd.) 

Práce splňuje kritéria odborného textu. V práci jsou dílčí nedostatky v práci s citační normou 
(např. na rozhraní str. 15 a 16 chybí odkaz na zdroj, byť se jedná o vcelku obecná dietologická 
doporučení). 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Kladně hodnotím zařazení zahraničních zdrojů. Autorka se zřejmě potýkala s nedostatkem 
relevantních zdrojů, neboť chybí podobné empirické studie, které by se snažily zachytit a 
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analyzovat modernizaci tradičních národních kuchyní. Ty by autorce bývaly mohly být 
(metodologickou) oporou. 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Stylisticky je práce na dobré úrovni. Autorka píše čtivě a srozumitelně (jen pozor na Č/česká a 

S/staročeská). 

Grafická úprava tabulek je málo přehledná a na mnoha místech nedotažená (umístění textu 

v buňce apod.). V grafech zobrazujících procenta je na vertikální ose zaznamenáno 120 %. 

 

Celkové hodnocení práce 

Práce si stanovuje poměrně ambiciózní a široký cíl, který naplňuje jen zčásti. Předložená analýza 

je výrazně „technického“ charakteru (v zásadě se omezuje na srovnání množství, ceny a kcal 

ingrediencí receptů) a nedochází tak k závěrům, které by hlouběji vypovídaly o kulturní rovině, 

kterou autorka sama popisuje v první části textu a zdůrazňuje její důležitost. Na druhé straně ale 

autorka v práci ukazuje schopnost stanovit si dílčí výzkumný problém, aplikovat zvolenou 

metodu a soustavně a systematicky se věnovat analýze. 

Celkově navrhuji práci k obhajobě s hodnocením dobře, ale v případě dobré obhajoby vidím 

prostor pro vylepšení tohoto hodnocení. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Proč byla zvolena právě kuchařka Janků-Sadntnerové? 

Jakou roli hraje Vaňkova kuchařka? V čem je přínosem analýze? 

Dalo by se ke zvolené výzkumné otázce přistoupit i jinak? Jak? 

 

Datum: 8. 6. 2021  

 

Podpis:  


