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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
 
Cíl práce i hlavní výzkumné otázky jsou v textu jasně formulovány na str. 5. V úvodu autorka 
formuluje i přesvědčivý hlavní argument celé práce.  
Strukturace práce je adekvátní v první teoretické části. Druhá empirická část má pro mě matoucí 
strukturu, která mi nedává s ohledem na zvolený výzkumný design příliš smysl. Daleko vhodnější by 
bylo získaná zjištění rovnou propojovat s jejich interpretací a teoretickou diskuzí. 
Obzvláště matoucí pro mě bylo umístění a samotná existence sekcí 3.1. a 3.2.  
 
 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
Ano, v tomto ohledu je práce nadstandardní.  
 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Kvalita představených dat je standardní. Bohužel etnografický výzkum narušil nouzový stav, a tak 
autorka využila diskurzivní analýzy, která na její zjištění navázala.  
Z popisu metodologie mi není jasné, zda autorka vedle skrytého zúčastněného pozorování prováděla 
také (online) etnografické rozhovory a zda mluvila i se zákazníky daných obchodů. Zajímalo by mě, 
kdo přesně byli oni „sociální aktéři“ (viz str. 37)?  
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
 
Předložená zjištění a závěry jsou v textu adekvátně doložena. Hlavní argument práce je přesvědčivě 
podepřen. První část představuje vysoce kvalitní teoretickou diskuzi souvisejících konceptů. 
Empirická část bohužel trpí jistou nedotažeností, k níž zřejmě přispěla výjimečná pandemická 
situace. I přes jistou repetitivnost se však podařilo autorce přijít se zajímavými zjištěními. 
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5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
 
Ano, jsou. 
 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
 
Jazyk se pohybuje na standardní úrovni. Místy jsou formulace kostrbaté, s občasnými drobnými 
gramatickými chybami. Co se týče odkazování na odbornou literaturu, ta je po formální stránce 
v pořádku. Nicméně na str. 36 mě zarazil u zmínky C. Geertze odkaz na Panourgiá.  
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
 
 
 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 
Na str. 43 se snažíte vysvětlit snahy o vaření tradičních národních/domácích jídel, přičemž uvádíte, 
že jedním z důvodů může být pocit izolace po příchodu do nové země (ČR) jakožto součást procesu 
kulturního šoku. Zajímalo by mě, zda je toto Vaše tvrzení možné doložit i nějakými výpovědmi/daty 
z Vašeho výzkumu? Jsou zde Vaše vysvětlení inspirována literaturou, či jde jen o Vaše osobní 
hypotézy? Prosím upřesněte. 
 
9. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce v 
systému:  [  ] Theses               [ ] Turnitin                [ X] Ouriginal (Urkund)  
 
Komentář k výsledku kontroly: 
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nekalé praktiky. 
 
 
Celkové hodnocení práce: 
 
Práci hodnotím známkou C. 
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