
Oponentský posudek na bakalářskou práci „Řemeslný trh jako návrat k tradicím? Etnografická 
studie současných řemeslných trhů v Praze a okolí“, autorka Eliška Hájková 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá fenoménem řemeslných trhů a empiricky vychází 
z etnografického výzkumu na několika pražských řemeslných trzích, který byl realizován v období 
listopad 2010 – červen 2011. Kromě úvodu a závěru je práce rozdělena do tří částí: teoretické (9 
stran), metodologické (6 stran) a empirické (34 stran). 

Jakkoli práce nepůsobí odbytě a je na ní vidět, že autorka strávila jak v terénu, tak psaním textu 
odpovídající množství času, vykazuje předložená bakalářská práce několik zásadních nedostatků. 

Především chybí jasně definovaná sociálně-vědně relevantní výzkumná otázka. Autorka sice v úvodu 
uvádí osm dimenzí, na které se ve výzkumu zaměřuje (str. 3). Mylně je ale označuje za „otázky“, 
protože výzkumnými otázkami nejsou (gramaticky pak nejsou ani otázkami). Autorka si zřejmě 
neuvědomuje, že antropologická priorita popisu neznamená, jednoduše popis toho, „jak věci 
probíhají“, ale že je potřeba popis strategicky orientovat a pointovat vzhledem k existující sociální 
teorii. O nic takového se ale práce nepokouší. Za relevantní výzkumnou otázku nelze považovat ani tu 
položenou v názvu práce, totiž „Řemeslný trh jako návrat k tradicím?“. Autorka ji v samotném textu 
teoreticky nezakotvuje ani na ní nepodává sociálně-vědně relevantní odpověď. 

Tato slabina se neukazuje jen na absenci výzkumné otázky, ale právě i na podobě, v jaké je do práce 
zahrnuta teorie. Té je vyhrazena samotná první část práce, přičemž dochází k jejímu minimálnímu 
využití v následující „empirické části“. V teoretické části provádí autorka jen shrnutí literatury, 
přičemž jednotlivé položky klade jednu vedle druhé bez toho, aby zvažovala jejich soulad a rozpory. 
Jakkoli na str. 3 píše, že „…po svých zkušenostech a po výzkumu dala za pravdu i antropologům, kteří 
právě s ekonomy a jejich ideální představou trhu a jeho aktérů trochu polemizují“, v teoretické části se 
ani nepokusí ekonomickou a antropologickou literaturu explicitně konfrontovat. V práce se tak vedle 
sebe, jakoby nic, ocitají věty. 

(1) „Základem každé ekonomiky je tržní systém, který je založen na směně. Směna statků nebo služeb 
a peněz se uskutečňuje na trhu. Trh je oblast ekonomiky, kde se střetává nabídka a poptávka, 
výsledkem tohoto střetu je prodej a současně koupě zboží v určitém množství a za určitou cenu“ (str. 
5). 

(2) „Murphy (1998), ale i například Pargač (2005) se zmiňují o K. Polanyi, který (…) rozlišil tři typy 
systémů směny – reciprocita (vzájemná výměna), redistribuce (přerozdělování) a tržní výměna. K 
reciprocitě dochází mezi lidmi, kteří mají mezi sebou určitý vztah a právě výměna tento vztah posiluje 
a zároveň symbolizuje. Existuje mnoho společností, ve kterých je jediným druhem směny právě 
vzájemná výměna“ (str. 8). 

V metodologické části diskutuje autorka otázku zobecnitelnosti. Uvádí k tomu následující: 
„Nevýhodou (kvalitativní metody – ts) je fakt, že výsledky výzkumu jsou zobecnitelné na vybrané 
řemeslné trhy, to znamená, že je nelze vztáhnout na řemeslné trhy jako takové“ (str. 16). Tato 
formulace ukazuje, že autorka nepochopila základní východiska kvalitativních metodologiích, ve 
kterých nejde o zobecnitelnost na populaci (autorka tedy nemůže zobecnit v logice kvantitativní 
reprezentace ani na „vybrané“ řemeslné trhy!), ale o porozumění specifickým sociálním procesům, 
vzorcům a mechanismům (o to se však autorka ve své práci prakticky nepokouší, neboť, jak jsem 
uvedla výše, neklade ani výzkumnou otázku). 

Vzhledem k tomu, že se autorka hlásí k etnografickému přístupu, je značně pochybné i její 
metodologické tvrzení, že „(d)alším problémem je, že sběr a analýza dat byla časově náročná a 
výsledky výzkumu jsou lehce ovlivnitelné subjektivitou a preferencemi výzkumníka, tento faktor jsem 
si uvědomovala a proto jsem se ho snažila vyloučit“ (str. 16). Časová náročnost sběru dat je 
nevyhnutelnou součástí etnografie (těžko ji proto označovat za „problém“). Především ale je velké 
nepochopení etnografické metody, pokud autorka pojímá subjektivitu výzkumníka jako překážku a 
hrozbu pro výzkum a faktor potenciálního zkreslení výsledků. Subjektivita výzkumníka je naopak 
v případě etnografické metody klíčovým prostředkem vytváření dat. 



Vzhledem k tomu, že práce nemá výzkumnou otázku, nelze ani posoudit, zda je výběr informátorů (tj. 
zaměření se výlučně na prodejce a nikoli třeba i na pořadatele trhů, návštěvníky) obhajitelný. 
Neexistuje totiž rámec (výzkumná otázka), vzhledem ke kterému by bylo lze vhodnost výběru 
zhodnotit. 

Tam, kde se autorka v empirické části (která by ve skutečnosti měla aspirovat na to být analytickou) 
pokouší o náznak analýzy, je výsledkem poněkud banální a logicky nestrukturovaná klasifikace 
komunikačních strategií prodejců s návštěvníky trhů (str. 55-58). Autorkou prezentuje identifikované 
strategie jako disparátními kategorie. Různé typy komunikačních strategií ale evidentně vytvářejí 
složitější logickou strukturu (např. „strategie vyzvídání“ může být jednou z „nátlakových strategií“). 
To však autorka nereflektuje a nebere jako předmět pro další analýzu. 

V práci je velké množství pravopisných chyb, zejména co se týče interpunkce, což ztěžuje čtení textu. 
Někdy jsou v jedné větě až dvě pravopisné chyby. Např. „Někteří organizátoři, se mi na základě 
minulých zkušeností ozývali již samy“ (str. 19). 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 

 

V Praze, 8.7.2011 

Tereza Stöckelová 


