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 POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
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Vedoucí práce: Jakub Grygar 

Oponent/tka:  

Navržené hodnocení: E 
 
 
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? 
 
Autorka studuje roli "ruských obchodů" nabízejících sortiment potravin distribuovaných na území 
bývalého Sovětského svazu v životě ruskojazyčných obyvatel Česka. Konkrétní výzkumné otázky 
formuluje na s. 3: 

1. Co zákazníci-imigranti hledají v produktech nabízených "ruskými obchody"?  

2. Proč imigranti vyhledávají konkrétní chutě?  
3. Mají výrobky nabízené v "ruských obchodech" pro ruskojazyčné zákazníky specifickou 

sociokulturní a socioekonomickou hodnotu? 
V Závěru práce autorka tyto otázky opět připomíná a vztahuje se k nim. 
 
Struktura práce odpovídá běžným standardům a požadavkům kladeným na diplomovou práci. 
 
 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
Ano. 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Autorka se velmi dobře orientuje v literatuře vztahující se k tématu jejího výzkumu. Oceňuji 
nápaditost, s jakou rozebírá vztah spotřebitelského chování, emocí a časoprostorové přináležitosti. 
Na mnoha místech diplomantka čtenáře přesvědčuje, že dokáže výstižně shrnout autory, s nimiž 
pracuje, a nápaditě využít jejich teze při objasňování situace v jejím vlastním terénu.  
 
Mnohem slabší, v práci v podstatě absentující, je prezentace vlastních, v průběhu výzkumu 
vytvořených dat. O autorčině terénu se čtenář dozvídá řadu zajímavých a jistě důležitých tvrzení, 
ovšem bez toho, že by byla představena data (úryvky z rozhovorů, popis výzkumné situace, 
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momenty z výzkumu atd.).  
 
Elizaveta Prudnikova uvádí, že data, s nimiž pracuje, byla vytvořena na základě "naturalistic 
observation" (s. 37), diskursivní analýzy (s. 38) a vizuální analýzy (s. 39). Zatímco o první, a 
částečně i třetí, metodě není pochyb, s diskursivní analýzou se v práci nesetkáváme. 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
Argumentace je opřena především o dobrou znalost literatury. Extrapolace, které autorka provádí 
směrem k vlastnímu výzkumnému terénu, jsou velmi zřídkavé a nahodilé. Z textu tak nelze zjistit, 
zda jsou tvrzení, které Elizaveta Prudnikova formuluje, empiricky ukotvena v jejím výzkumu. 
 
 
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?      
Po formální stránce má práce standardní úroveň.  
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 
Elizaveta Prudnikova dospívá k závěru, že "ruské obchody" jsou druhem veřejného prostoru, 
protože slouží nejenom ekonomické směně, ale také plní úlohu "komunikačního mostu" a 
emocionálního prostředí umožňujícího komunikovat minulost zákazníků. Tuto skutečnost však 
bohužel neukazuje přímo ve zprostředkovaných datech. Prosím o objasnění autorčina tvrzení 
prostřednictvím nějakého konkrétního příkladu. 
 
Vysvětlete, jak jste při řešení práce prováděla diskursivní analýzu. 
 
 
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: Autorka pracovala se zdroji korektně. 
 
 
 
Celkové hodnocení práce: Předložená práce ukazuje autorčin značný rozhled ve studovaném 
tématu. Přesvědčivě a nápaditě pracuje s klíčovými i méně obvyklými koncepty a ukazuje tak 
autorčinu erudici. O to víc pak v práci vynikne de facto absentující výzkumná část. V posuzované 
práci v podstatě chybí pasáže věnované metodologii, představení dat a jejich intepretaci v přímé 
vazbě na teoretické koncepty. Práci proto navrhuji ohodnotit stupněm E. 
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