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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níţe uvedených kritérií. 
 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Veronika Hypšová se ve své práci zabývá otázkou, do jaké míry jsou preference ve stravování a 

volby zdravého životního stylu ovlivněny umístěním jedince v sociálním prostoru. Souhlasím 

s autorkou, že se jedná o téma nejen společensky populární, ale také sociologicky relevantní. 

Ocenění si jistě zaslouží i pokus ukotvit kvantitativní analýzu dat v klasické sociologické teorii. 

 

Cíl výzkumu je formulován obecně jako zmapování postojů lidí v České republice k jídlu a 

stravování, autorka slibuje zabývat se v práci také tím, co pro lidi zdravý životní styl znamená, jaké 

mají postoje ke sportu, k hubnutí, jaké mají preference při volbě potravin, atd. Hlavní výzkumná 

otázka zní: „Jsou preference ve stravování a dodržování zdravého životního stylu ovlivněny 

postavením jedince v sociálním prostoru?“ Domnívám se, že takto obecně formulovaná otázka (a 

s ní související hypotézy – ano, preference jsou ovlivněny postavením v sociálním prostou; 

očekávaný je rozdíl v preferencích v závislosti na genderu, míře disponibilního ekonomického a 

kulturního kapitálu, pracovním postavení) je jedním z problémů práce. Vysoká míra obecnosti 

hypotézy a otázek poněkud snižuje možnost autorky přispět výzkumem do studované oblasti novým 

poznáním. Závěry stanoveným cílům v zásadě odpovídají. Součástí autorčina záměru byla i 

aplikace konceptu sociálního prostoru Pierra Bourdieu na analyzovaná data. Toto se dle mého 

názoru bohužel ne zcela podařilo (viz dále).  

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Autorka ve své práci využívá především zahraniční literaturu. Po zevrubném představení hlavního 

teoretického zdroje – přístupu Pierra Bourdieu – následuje výběrový přehled dalších autorů, kteří se 

tématu věnovali. Tito další autoři jsou uvedeni spíše přehledově, jejich vztah k vlastnímu výzkumu 

není bohužel příliš diskutován. Autorka uvádí, že ji zmíněné zdroje pomohly formovat cíle 

výzkumu, neuvádí však již, jak konkrétně. Podobně také v závěru se již autorka bohužel k literatuře 

nevrací, s výjimkou Pierra Bourdieu. Zajímavé by to přitom bylo především v případě 

zmiňované práce Jiřího Šafra. Podařilo se autorce závěry této práce v nějakém dílčím ohledu 

prohloubit či zpochybnit?  
 



 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Analýza byla provedena na datech pořízených v rámci komerční praxe jedné z českých 

výzkumných agentur. Autorka uvádí, ţe vybraný vzorek respondentů je „reprezentativní vzorek 

české internetové populace ve věku minimálně 18 let“, neuvádí však, z jakých hledisek jsou 

data reprezentativní (a z jakých tedy naopak nikoliv). Za hlavní omezení dat je pak označeno 

omezení jejich reprezentativity na internetovou populaci. Této skutečnosti je dle autorky 

třeba věnovat pozornost při práci s výsledky výzkumu (tedy, řekněme, při analýze dat). 

Z textu však není patrné, jak tento poţadavek sama autorka v analýze naplnila (?). Jaký vliv 

má na získaná data dle autorky fakt, ţe byla získána prostřednictvím „samovyplňovacího 

dotazníku“? 
 

Prezentace výsledků analýzy trpí velkým množství deskripce. Nejen v tomto smyslu by práci 

prospělo využití sofistikovanějších statistických metod. U řady zjištěných rozdílů mezi jednotlivými 

skupinami respondentů není uvedeno, zda jsou tyto rozdíly signifikantní. V některých případech 

také není jasné, co přesně vede autorku ke konstatování, ţe určitá skupina respondentů si 

něco myslí, něco dělá, něco jiného naopak nedělá. Za závaţný problém povaţuji autorčin 

neproblematizující přístup k datům. 
 

Hlavním nástrojem analýzy je rozřazení respondentů do jednotlivých typů na základě jejich příjmů 

(reprezentuje ekonomický kapitál) a vzdělání (reprezentuje kulturní kapitál). Tyto jednotlivé typy 

jsou pak analyzovány na základě odpovědí na jednotlivé otázky a také ve vztahu k tzv. „prostoru 

jídla“ a „prostoru životního stylu“. Ty byly vytvořeny v případě prostoru jídla na základě míry 

důrazu na zdravotní a dietní aspekty potravin při jejich nákupu, v případě prostoru životního stylu 

pak na základě míry, jakou se sám respondent svým zdravím a stravou zabývá a množství 

sportovních aktivit které vykonává.   

 

Volba konkrétních otázek pro tvorbu typologie respondentů a os vymezujících jednotlivé prostory je 

podle mého názoru poměrně diskutabilní, a to minimálně ze dvou důvodů. Jednak vzhledem 

k aplikaci Bourrdieuho schématu - autorka v práci hovoří o svém přístupu jako o „přípustném 

zjednodušení“, domnívám se však, že vytváří docela jiný analytický nástroj. Analytická přínosnost 

zvoleného postupu je přitom druhou diskutabilní otázkou. Zvolené kategorie individuálního příjmu 

a vzdělání podle mého názoru nedovolují sledovat dostatečně přesvědčivě „odlišné struktury 

kapitálů“ (pro příklad – nízký kulturní kapitál u VŠ studentů, nízký ekonomický kapitál lidí na 

rodičovské dovolené). Podobnou diskusi by si přitom zasloužila i volba otázek použitých na 

vytvoření os, zejména pak v případě „prostoru jídla“. Až na několik málo výjimek jsou vždy 

všechny kategorie respondentů zařazeny pouze do jednoho kvadrantu, a to v případě obou 

„prostorů“. V řadě případů není mezi jednotlivými typy respondentů signifikantní rozdíl 

(v některých případech není z textu zřejmé, zda zjištěné rozdíly jsou či nejsou signifikantní). Jak si 

tuto nízkou variabilitu autorka vysvětluje, zejména ve vztahu k ostatním měřením, která 

potvrzují signifikantní rozdíly mezi socio-demografickými kategoriemi? Kde vidí autorka, na 

základě své analytické zkušenosti, „meze aplikace Bourdieho modelu“ (viz název práce)? 
 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Částečně již byla tato otázka zodpovězena v předešlém bodě posudku. Díky velkému množství 

kategorií, s kterými autorka pracuje, a převažující deskriptivní povaze textu, je prezentace dat 

v některých pasážích nutně postižena určitou selektivitou. To argumentaci na přesvědčivosti příliš 

nepřidává a vzbuzuje to ve čtenáři spíše další otázky. U popisných pasáží (mám na mysli pasáže 

typu str. 33 - "lidé s nižším vzděláním častěji vynechávají snídaně, obědvají v kantýnách a často 

konzumují jídla předem připravená doma. Do luxusních restaurací vůbec nechodí. Také neužívají 

vitamíny a doplňky stravy, nekupují potraviny bez konzervačních látek, bez přídatných látek a 



 

 

biopotraviny. Tito lidé například neznají pojem  geneticky  upravené  potraviny  a  častěji  uvedli,  

že  nečtou  informace  na  obalu potravin.") je stále jaksi latentně přítomná otázka „proč?“, co je 

zdrojem naznačených rozdílů?, jak jednotlivé skupiny konstruují významy, kterými se autorka 

zabývá?  

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Z textu je poměrně dobře zřejmé, co jsou autorčina tvrzení a co jsou tvrzení převzatá. Výjimku tvoří 

snad jen část věnovaná diskusi prostoru jídla (str. 11), kdy není zcela jasné, zda jde o autorčina 

přesvědčení („ve vyšších kruzích se častěji dbá na životosprávu…“), či zda v této části čerpá 

z P. Bourdieu (jak by naznačoval odkaz na konci odstavce). 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Formální a jazykovou stránku práce považuji za přijatelnou, ač se autorka nevyhnula některým 

překlepům a dílčím opomenutím, pro příklad, na str. 12 chybí citace („Durkheimova a 

Maussova…“), seznam literatury není řazen abecedně, dle údaje v seznamu literatury má kniha 

Bourdie 1998 197 stran, v textu je přitom odkazováno na strany 184 či 192, chybí obrázek grafu č. 

9 (str. 30). 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Viz tučné pasáţe předchozího textu. 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Domnívám se, ţe přes uvedené výtky autorka předloţené bakalářské práce splnila poţadavky 

kladené na tento druh kvalifikační práce. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji ji 

hodnotit stupněm velmi dobrá či dobrá, v závislosti na tom, jak se autorce podaří během 

obhajoby práce vyrovnat s výše uvedenými připomínkami. 
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