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 Sociologicko-antropologická bakalářská práce sl. Čechové je věnována aktuálnímu problému 
současného města: významu postmoderních nákupních středisek (na indikátoru tří vybraných 
vzájemně transparentních restauračních zařízení v obchodním centru Nový Smíchov) pro jejich 
uživatele. Teoreticky je zakotvena především v pracích M. Augého a G. Ritzera (vedle slavné práce o 
mcdonalizaci společnosti mohla být užita i práce o magickém světu konzumu). Na úvod je třeba 
vyzdvihnout, že v české antropologii – na rozdíl např. od antropologie polské (Adam Regiewicz), 
případně české sociologie (P. Pospěch) – takovýto výzkum dosud realizován nebyl. 
 Před jeho samotnou realizací se studentka seznámila s dějinami lokality, jejíž stručný vývoj se 
zaměřením na přítomnost je součástí druhé kapitoly práce (pragensiální tituly bude kolegyně do 
budoucna ještě rozšiřovat). Pozornost je pak věnována zejména vlastnímu centru a protichůdným 
názorům veřejnosti na jeho architektonickou podobu i umístění v prostorách významné industriální 
památky, názorům, jež sl. Čechová mohla porovnat s náhledy svých respondentů. Jakkoliv by 
pravděpodobně šlo dohledat v denním tisku ještě další reakce na OC, transparentnost mínění je tu 
postižena velmi dobře. Poněkud opatrnější bych ovšem byla při charakteristice proměn Smíchova; je 
zřejmé, že komerční přestavbou, kterou většina návštěvníků OC vnímá jako hygienické i estetické 
vylepšení čtvrti, prošly jen její určité části.  
 Pro vlastní řešení problému zvolila kolegyně zcela správně metodu zúčastněného pozorování a 
metodu rozhovorů (občas spíše anketního šetření), právě tak jako metodu komparace, jejíž aplikace 
však není uspokojivě vysvětlena. Větší obezřetnost mohla autorka projevit i při charakteristice 
jednotlivých restauračních zařízení, kde je třeba místy odlišit důsledně vlastní pozorování od 
sebeprezentace firem. Vlastní počet rozhovorů – 52 – je však, vzhledem k charakteru zkoumaného 
prostředí – až pozoruhodný. Hlavní dílčí problémy, na které se výzkum soustředil, byla otázka 
životního rytmu jednotlivých restaurací, frekvence a délka návštěvnosti restaurace a centra, 
provozovaných aktivit, obecně pak významu restaurace a centra pro respondenta, místa OC, 
nakupování, chození do restaurace v jeho životním stylu, reflexe komercionalizace při přestavbě měst. 
 Závěry, které kolegyně z pečlivého pozorování vyvodila, jsou uvážlivě formulované, zajímavé, 
jakkoliv by je bylo v některých ohledech možné podat pro čtenářské potřeby méně popisně, případně 
s větší stylistickou elegancí. Uvedené výtky však v žádném případě nemají zastřít novost tématu, jeho 
správné metodické uchopení, pracnost výzkumu, jeho účelné teoretické ukotvení i střízlivé závěrečné 
teze. Autorka zároveň potvrdila závěry české sociologie o přivlastňování si komercionalizovaných míst 
lidmi, respektive o lidské adaptabilitě na umělé prostředí. Práci hodnotím – i vzhledem k novosti 
tématu a ke snaze povzbudit studentku k dalším terénním sběrům – jako slabou výbornou až velmi 
dobrou. 
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