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Gabriela Čechová představuje v bakalářské práci svůj empirický výzkum v obchodním 

centru Nový Smíchov, konkrétně ve třech vybraných restauračních zařízeních: fast foodu 

McDonald´s, restauraci Český svět, kavárně Cukrárna Creperie. Téma těchto nových 

městských fenoménů je dobře vybrané, zejména s ohledem na zvolenou výzkumnou strategii 

a techniku sběru dat. Ačkoliv existují sociologické studie založené zejména na kvantitativních 

výzkumech, zúčastněné pozorování a polostrukturovaný rozhovor nabízejí samozřejmě 

možnost detailnějšího porozumění. Výzkum G. Čechové je tak mezi výzkumy městského 

prostoru minimálně v Čechách ojedinělý. 

Než začnu vznášet kritické připomínky, rád bych zdůraznil, že na výsledné práci je patrné, 

že si autorka poměrně dobře osvojuje „řemeslo“. Bohatá bibliografii odkazuje ke svědomité 

přípravě. Protokoly z pozorování, ale i ve vlastním textu použitá data, svědčí o pozorovatelské 

dovednosti a schopnosti pozorované zapsat. (Bez legrace mě např. uchvátilo, jak autorka zná 

ceny jednotlivých značek oblečení a dokáže s touto informací pracovat). Přepsané rozhovory 

jsou svědectvím komunikativnosti autorky, schopnosti reakce. Ostatně již samotné vedení a 

přepis více jak padesáti rozhovorů vyžaduje poměrně dost práce. (Z tohoto pohledu lze 

vysvětlit i zařazení pozorovacích protokolů a přepis rozhovorů do příloh práce, ve své 

podstatě však tato data do vlastní práce nepatří.  Naopak nadměrný rozsah čtenáři ztěžuje 

manipulaci – data mohla být přiložena např. na CD). Analytické zpracování má svoji logiku a 

důkladnost i po formální stránce odpovídá text standardům.  

Nedostatkem, který se však bohužel prolíná do všech částí práce, je nedostatečné 

zformulování výzkumných otázek, resp. skutečnost, že autorka nedokázala plně promítnou 

teoretické zakotvení do vlastního výzkumu. Teoretické rozlišení na místa a nemísta Marca 

Augého se přitom ocitlo v samotném názvu práce, takže se zdá, že právě o zažívání určitého 

prostoru, určité části města půjde v práci především. Autorka sice Augého definování 

míst/nemíst poměrně dobře parafrázuje, mám však za to, že již důkladně nepromýšlí, co má 

autor skutečně na mysli a jakým způsobem lze zažívání míst/nemíst zkoumat.  

Volba OC Nový Smíchov je vlastně intuitivně správná, i když ji autorka explicitně 

nevysvětluje (vysvítá to alespoň ze snahy zachytit proměny Smíchova a ptát se na reflexi této 



proměny). Méně si již dokáži vysvětlit volbu restauračních objektů. Proč zrovna restaurace? 

Lze vůbec Augého místo vztáhnout na takovýto prostor? Výběr vzorku restaurací zní sice 

typologicky rozumně, ale vzhledem k předmětu výzkumu není odůvodněn. Je vůbec 

smysluplné, resp. zvládnutelné provádět výzkum ve třech restauracích? Domnívám se, že 

autorka nemá zcela jasno v tom, co je vlastně předmětem výzkumu jako místa/nemísta – 

restaurace, OC Nový Smíchov, Anděl, celý Smíchov? 

Z hlediska uvažování o místech/nemístech považuji za nešťastnou (i když vzhledem 

k terénu za pochopitelnou) strategii velkého počtu v zásadě krátkých rozhovorů. Jsem téměř 

přesvědčen o tom, že tímto způsobem se o tom, zda nějaké místo vytváří, či nevytváří 

možnost nějaké identifikace, vztahovosti, nedozvíme mnoho. Na to je potřeba jít 

v rozhovorech daleko hlouběji, ptát se více na život a prožitky vážící se na nějaké místo, 

zkusit i jiné výzkumné možnosti.  

Logickým důsledkem předchozího je pak i vlastní analýza. Typologizace jednotlivých 

informátorů a komparace výpovědí z jednotlivých restauračních zařízení vede k tomu, že 

analýza se omezuje v podstatě na konstatování, že nějaká skupina chodí do některého 

z restauračních zařízení častěji nebo v jinou denní dobu než jiná, či že si větší část nějaké 

skupiny v některém restauračním zařízení myslí o OC to a to. Netvrdím, že některé poznatky 

nejsou zajímavé a že mohou dokreslit teze Baumana, Ritzera, či Tiché, jako kvalitativní 

výstup zažívání místa jsou však poněkud vágní. Nepřehledná úprava, zejména pak častá dílčí 

shrnutí přispívají k tomu, že text není příliš čtivý.  

Nejsem si jistý, zda Augé sám někdy používá termín polomísta, případně v jakém 

významu nebo zda si ho jako prostředek analýzy zavádí autorka sama. Přijde mi to však 

vzhledem k vymezení nelogické. Jistěže některá místa mohou být pro jiné lidi nemísta, to je 

jistě zajímavé nejen z hlediska osobnosti těch lidí, ale něco to říká i o povaze moderní, resp. 

postmoderní společnosti. Jaký smysl by ale měla kategorie polomísta? 

Závěrem bych autorku rád upozornil na knížku Jean Nouvel v Praze / in Prague a zejména 

na rozhovor autorky Ireny Fialové s Jeanem Nouvelem. Slavný architekt Jean Nouvel je 

stejně jako Marc Augé Francouz a je dost pravděpodobné, že Nouvel Augého četl. Rozhodně 

při realizaci svých projektů dbá na paměť města, každému projektu předchází stanovení 

diagnózy místa. Jean Nouvel nejen projektoval Zlatý Anděl, ale zpracoval i nerealizovanou, 

dech vyrážející koncepci proměny Smíchova v moderní čtvrť, a tak se od něj můžete dozvědět 

o tomto místu opravdu hodně.  

Shrnuji: Práce je poměrně solidní etnografií tří restaurací v OC Nový Smíchov. 

Chenailovu olovnici, která by měla dát výzkum do latě (hlídat, zda se autorka při volbě 



jednotlivých kroků výzkumu nevzdálila od své výzkumné otázky), však autorka nepoužívala. 

Místa a nemísta v názvu tak nejsou na správném místě.    

   

I  přes tuto pro mě poměrně zásadní výtku považuji práci za pečlivě připravenou a 

kvalitně provedenou. Rozhodně ji doporučuji k obhajobě. 

 

Navrhuji hodnocení velmi dobře.  

 

 
V Praze dne 17.března 2010                                                                     Mgr. Ondřej Skripnik      


