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KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

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

Celkový záměr práce je formulován v obecnější rovině, než jak autorka téma posléze specifikuje 
ve výzkumných otázkách, resp. hypotézách. Závěry se pak vztahují především k dílčím, 
deskriptivně pojatým hypotézám, nikoli již k obecnějšímu záměru.  

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

Postup řešení a použité metody jsou vyloženy jasně a srozumitelně. 
 

 
Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 
vytváří text konzistentní celek? 

Práce tvoří kompaktní celek, snad s výhradou ke slabšímu celkovému zasazení do obecnějšího 
rámce sociologie kultury a food studies. 

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

Práce je strukturována jasně a přehledně, text je vystavěn srozumitelně. 
 

 
OBSAH PRÁCE 

 
Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 
vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Teoretická část je zpracována především jako vstup do vlastního empirického výzkumu. Je 
důležité, že jsou v ní zmapovány např. novodobé trendy (není však deklarováno, jak byly tyto 
trendy identifikovány, zda jsou zde uvedeny všechny, případně podle jakého kritéria byly ty 
využité vybrány), jejichž přítomnost se následně ověřuje v současných receptech. Na druhé 
straně by si ale téma zasloužilo důkladnější zasazení do obecnějšího rámce sociologie kultury a 
food studies (nikoli jen v deklaratorní rovině vyložení např. toho, co jsou tradice a že existují i ve 
stravování). Vhodné by bylo také provedení systematického přehledu dosavadních výzkumů 
v dané oblasti, a také pokus o dokumentování popisovaných trendů nějakými externími údaji 
(opět např. výzkumů, ale také třeba objektivními údaji o změnách složení pokrmů, nutričních 
hodnotách atp.).   
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Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 
k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Empirická část je založena na obsahové analýze velkého množství empirického materiálu. Jako 
metoda pro řešení zvoleného úkolu je obsahová analýza vhodná a provedené postupy jsou 
adekvátní.  
S ohledem na formulované závěry vnímám jako slabé místo volbu pouze jednoho zdroje jakožto 
zástupce „tradiční kuchyně“ (Sandtnerová), což se nejvíce projevuje např. v analýze variability 
receptů nebo množství použitých ingrediencí.  
Hlubší zdůvodnění by si zasloužilo také zařazení kuchařky Vaňka, resp., vyjasnění, zda jde jen o 
„zajímavost“, příklad atp., anebo zda mají údaje zjištěné u něj nějaký formativní vliv na 
formulované závěry. 

 
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). 

Výsledky analýz řeší formulované hypotézy a v principu odpovídají na stanovenou výzkumnou 
otázku. Po mém soudu práce nicméně až příliš setrvává v popisné rovině a nepřechází na úroveň 
obecnějších sociologických konceptů. Podstatnou část (empirické části) tvoří poměrně detailní 
analýza konkrétních receptů, nicméně závěry a interpretace pak již nejsou důkladněji 
diskutovány v kontextu proměn kultury a souvisejících sociologických konceptů nebo 
společenských trendů. Autorka sice některé z nich zmiňuje v diskusi (např. zvyšování životní 
úrovně, ovlivňování kultur v důsledku globalizace atp.) nicméně myslím, že právě tato úroveň 
interpretace, diskuse a formulace závěrů by ve skutečnosti v bakalářské práci měla být tou 
hlavní, cílovou. Jednoduše řečeno, práce přináší zajímavé a velmi detailní informace o tom, jak se 
změnily či nezměnily recepty našich pokrmů, ale neříká mnoho o tom, jak a proč se změnila naše 
společnost. 

 
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 očekávaná od odborného textu. 
 

 
Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 
zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Autorka používá adekvátní zdroje a prameny pro řešení vlastní práce, potenciál nebyl vyčerpán 
v oblasti obecného teoretického rámování a zahraničních nebo dřívějších empirických 
zkušeností a poznatků. Připomenout lze také výhradu k použití pouze jednoho zdroje jako 
zástupce „tradiční kuchyně“. 

 
Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 
označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Jazyková, stylistické i grafické úroveň práce by si zasloužily ještě trochu pozornosti, nicméně 
formálně jsou bez zásadních problémů. 
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Celkové hodnocení práce 

Jedná se o druhé, přepracované, řešení bakalářské práce. Přetrvávají v ní sice některá původní 
slabší místa (zejm. slabé teoretické rámování a tomu odpovídající úroveň závěrů) nebo se 
naléhavěji odhalují některé nové problémy (robustnost dat reprezentujících „tradiční kuchyni“), 
v principu nicméně považuji předloženou práci jako celek za splňující nároky na tento typ prací.  
Celkové hodnocení se pro mne nachází v rozmezí stupňů dobře a velmi dobře.   

  
Otázky a náměty k obhajobě 

Volba Sandtnerové jako zástupce „tradiční kuchyně… Máte přehled o dalších dobových 
kuchařkách, případně receptech vůbec? Mohlo by zahrnuté dalších zdrojů ovlivnit výsledky a 
závěry některých analýz? 
Kulinářské časopisy jsou jednou možností, jak popsat aktuální trendy… Nebylo by ale pro 
zachycení aktuální podoby receptů ve společnosti dobré sledovat (také) to, jak doma běžně vaří 
„obyčejní lidé“? A existovaly by pro takové řešení nějaké zdroje dat, resp. nějaké použitelné 
výzkumné procedury a metody? 
Do jaké míry jsou proměny receptů univerzální jev týkající se všech kultur a nakolik jsou spojeny 
např. jen s určitým typem společností a kultur? A je z existujících výzkumů (např. i historických), 
známo něco o tom, jaká je dynamika proměn gastronomie a receptů? Probíhá plynule a neustále, 
nebo existují ve vývoji společností nějaké stabilnější a dynamičtější fáze? Od čeho se pak 
dynamika nebo stabilita v různých společnostech odvíjí? 
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