
 
 
Vojt ěch Mečíř – Hospoda jako bájné třetí místo – posudek vedoucího práce 

 
Vím, že jsem inspiroval tuto bakalářskou práci svou vehementní snahou dokázat studentům, 
že hospoda je sloup občanské společnosti – a to v jakékoliv době. Nenutil jsem je k přehnané 
konzumaci alkoholu, jen jsem jim doporučoval účast a otevřené uši. Abych podepřel svou vizi 
něčím solidním, citoval jsem jim Jana Sokola. Citace zní takto: „Řekli jsme, že argumentující 
rozhovor se podobá hře. Jak by vypadala  její pravidla? Musí v ní předně o něco jít; za druhé, 
každý z účastníků musí brát ty ostatní vážně, uznat, že i jejich výpovědi si dělají nárok na 
platnost, a že je tedy přinejmenším stojí za to poslouchat. (…)  Rozhovory druhého typu se 
liší hlavně tím, že nemají žádný předem stanovený účel a cíl, že strany se v nich teprve tvoří 
(a zase zanikají) a o nějakém výsledku těžko hovořit. Rozhodně tu nebývají vítězové ani 
poražení a tak se podobají spíše kooperativním hrám. Obvyklý rozhovor druhého typu si 
nedělá žádné ambice a má funkci spíše sociální: je to nahodilá, běžná řeč na chodbě, v 
autobusu, v čekárně. Jde v ní hlavně o to, potvrdit a posílit společenské vztahy, případně 
navázat nové - být chvíli spolu. Moralizující čeština pro to má jen snižující, hanlivé výrazy: 
tlachat, kecat, drbat, Karel Poláček říká vést řeči. Anglický gossip znamená totéž, lépe ale 
oceňuje skutečný význam této základní formy volného lidského společenství, v němž se jen 
jaksi mimochodem také šíří informace, tvoří skupiny a veřejné mínění. Zvláště významná je 
tam, kde se děje na veřejném místě a kde se k ní může připojit kdokoli: G. K. Chesterton 
kdysi napsal, že si neumí představit demokracii ve společnosti, která by neznala hospody. 
Ostatně každý antropolog ví, jak je každá společnost charakterizována právě tím, jak, kdy a 
kde v ní lidé tráví společný čas tím, že tlachají.“ 
 
Kolega Mečíř téma uchopil – a obohatil. Přinesl do něj téma tzv. třetího místa. Píše (Mečíř): 
„Na počátku Oldenburgovy teorii třetího místa stojí předpoklad, že všechny zdravé kultury 
mají živý neformální veřejný život a nevyhnutelně si samy vyvíjejí svou vlastní populární 
verzi míst, které jej hostí. A třetí místo je především takové místo, kde se lidé scházejí bez 
zjevných záměrů, a tak se smyslem návštěv stává samotné sdružování. Oldenburg si všímá, že 
americká střední třída žije pouze rodinou a prací. Ve městech ani není, kde se zastavit a 
odpočinout, prostranství jsou (stejně jako samotný volný čas) přestavěna na bezduchý 
konzum. Domácí a pracovní prostředí pak musí nahradit vše, co by mělo obstarávat veřejné 
neformální setkávání.A je znát, že tento stav je nevyhovující: počet rozvodů stoupá a stres 
způsobuje dvě třetiny absentérství, což se nutně odráží ve výkonu průmyslu. V zaměstnání se 
navíc stírá rozdíl mezi pracovním rozhovorem a čirým tlacháním, čímž se výkonnost opět 
propadá. Je to právě ona třetí noha k dvounožce domov – práce, tj. základna neformálního 
veřejného života, která je místem oddechu a úniku od každodenních starostí. Oldenburg pro 
něj zavádí nový pojem třetí místo, protože ty dosavadní, které by se daly použít, vždy 
odkazují k nějakému typu zařízení a většinou sebou nesou stinné stránky toho kterého místa. 
A tak je třetí místo obecné označení pro velkou řadu veřejných míst, která hostí pravidelná, 
dobrovolná, neformální a radostně očekávaná setkání jednotlivců mimo domov a práci.“ 
 
Ještě nikdy jsem nebyl při tvorbě posudku vedoucího práce tak líný, abych, jako v tomto 
případě, tak mnoho citoval a tak málo myslel. Na závěr se o to pokusím. 
Bakalářskou práci Vojtěcha Mečíře považuji za nadprůměrnou (navrhuji 1) proto, že: 

a) jen jeho – nikoho jiného – napadlo povýšit samo o sobě vyčerpávající téma o 
Oldenburgovu vizi třetího místa a úspěšně do tohoto kadlubu vměstnat českou 
hospodu. 



b) nepřehnal (jak je v kraji zvykem) význam metodiky na úkor výzkumu a věnoval jí jen 
tolik místa, kolik si zaslouží 

c) výzkumnou část práce si tvrdě odpracoval a neodbyl ji (jak je v kraji zvykem) pouhou 
interpretací odpovědí respondentů, které zná – pokud opravdu existují – jen autor 

d) je inteligentní, jelikož jeho překlad z angličtiny (Oldenburg) a jeho téma SVIPu (oral 
history – hospodský tlach) se bez zbytečného přehazování výhybek zúročily v této 
bakalářské práci. 

 
 
V Praze, 7.9.11                   Mgr. Jan Kašpar 

 
 


