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Oponentský posudek na bakalářskou práci Kristiny Veinbender Etnografie obchodu s 
luxusním zbožím pro děti 

FHS UK 

 
Předložená bakalářská práce se zabývá fenoménem luxusní spotřeby a empiricky vychází 
z etnografického studia dvou obchodů s luxusním oblečením pro děti, kde je autorka 
zaměstnána. V první části se věnuje sociálněvědní literatuře, která se fenoménem zabývá, 
v druhé pak přestavuje vlastní empirický výzkum a jeho výsledky. 

Vybraná literatura zachycuje nejdůležitější tituly publikované k danému tématu a autorka 
práce je s pochopením a srozumitelně shrnuje. V rámci analýzy je pak i příhodně využívá. 
Praci s tematickou literaturou považuji za zcela odpovídající požadavkům na bakalářský 
výzkum. 

Část věnující se empirickému zkoumání je rozdělena do čtyř základních oddílů, ve kterých 
autorka sleduje čtyři podle ní klíčové elementy komunikace luxusu: prostor, věci, služby, lidé. 
Stejně jako v první části je prezentace výzkumu přehledná a srozumitelná. Objevuje se zde 
však několik poměrně zásadních problémů a je třeba, aby autorka při obhajobě vyjasnila 
některá pochybná či sporná tvrzení uvedená v práci. 

Metodologie: Prezentace a obhajoba metodologických voleb autorky je málo přesvědčivá. 
Autorka se zde uchyluje ke klišé typu, že kvalitativní výzkum „pomáhá získat holistickou vizi 
sociálního problému a zkoumat ho do hloubky“ (str. 15). Jaký celek (holos) či celek čeho je 
zde míněn? V jakém smyslu se jedná o „hloubku“ problému? Na kvalitativní výzkum pak 
autorka aplikuje koncepty reliability (ta je údajně nízká) a validity (ta je naopak údajně 
vysoká), tak jak jsou rozvíjeny v naprosto odlišné, v zásadě pozitivistické epistemologii, 
pracující s představou stabilní skutečnosti pre-existující zcela nezávisle na zkoumání. Jako 
ohrožují je pak pojmenováno to, že takový skutečnost může být výzkumem „zkreslena“. 

V etnografickém výzkumu ovšem nemá valný smysl tímto způsobem uvažovat. Soudobá 
etnografie si bude všímat toho, jak jsou zkoumané skutečnosti prostřednictvím zúčastněného 
pozorování a terénního pobytu, stejně jako následné, literaturou inspirované analýzy 
spoluutvářeny a tvarovány. A nebude tento proces principiálně hodnotit jako epistemologické 
selhání a cítit se jím ohrožena. Bude se však snažit zachytit, jak byla zkoumaná skutečnost 
v procesu zkoumání utvářena (v nevhodném termínu autorky „zkreslena“). Jakýkoli pokus 
tohoto typu však v práci chybí. Jsou zde naopak místa, kde se autorka z textu cíleně 
„gumuje“. Na str. 37 např. autorka uvádí: „Zjistila jsem, že všechny tři prodejní asistentky 
mají v předmětech luxusu a konkrétně v oblečení zálibu.” Čtvrtou asistentku, kterou je ona 
sama, však ve vztahu k luxusu vůbec nesituuje! Stejně tak se např. až v téměř závěrečné části 
práce a okrajově dozvídáme, že všechny asistentky, včetně autorky jsou ruského původu. Jaký 
roli to ve zkoumaných procesech i samotném výzkumu může hrát? V práci tedy v zásadě 
chybí jakýkoli pokus o výzkumnou reflexivitu (pochopitelně nevolám po „objektivním“ výčtu 
sociálních charakteristik autorky, ale po zachycení toho, jak se aktivují ve výzkumných 
situacích při vytváření dat), což je zásadní selhání z hlediska soudobé etnografie – čili 
přístupu, ke kterému se autorka již v samotném titulu práce hlásí. 

Konceptuální rámování: Autorka rámuje hlavní výzkumnou otázku v termínech „komunikace 
luxusu“. Není přitom vůbec jasné, proč volí právě termín „komunikace“ a ne třeba utváření 
luxusu. Komunikací v užším, lingvistickém slova smyslu se detailněji nezabývá, naopak 
zachycuje a interpretuje řadu materiálních aspektů situací, které se pod něj jednoduše 
nevejdou (bez explicitní rozšířené definice toho, co se v práci komunikací míní, kterou ale 
autorka nenabízí). Spojení „komunikace luxusu“ navíc sugeruje, že luxus existuje kdesi 
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„mimo“, objektivně a nezávisle na popisovaných procesech a účelem obchodu je ho „pouze“ 
komunikovat. Domnívám se, že termín vytváření či utváření luxusu byl by daleko příhodnější. 

Nepodložená tvrzení: Na některých místech práce (např. str. 26, 27) předkládá autorka 
tvrzení, která nejsou nijak podložena či dostatečně doložena. Jedná se např. o tvrzení typu 
„Výše uvedené značky představují opačné póly z hlediska typologie zákazníků. Zatímco Dior 
je symbolem „tradiční“ kvality, spotřeby, která je tak typická pro patricie, John Galliano je 
spíše znakem čerstvě zbohatlých “povýšenců“ (str. 26). Nebo zápis z terénního deníku, z 
něhož ale není jasné, “kdo tu mluví”: “Je to Dior… Vše vyrábějí s luxusní kvalitou… (terénní 
poznámky, prodejna „Pařížská“, prosinec 2012)” (str. 27). Tato tvrzení jsou možná 
„pravdivá“ nebo odpovídají commonsensu, ale čtenář musí vždy vědět, čí hledisko se tu 
zpřítomňuje. 

Podkapitola „Lidé“: Z hlediska analytické práce jeví se mi jako problematická prakticky celá 
podkapitola „lidé“ (str. 34 a dále). Již samotný úvod podkapitoly operuje dost svévolně 
s koncepty „aktéra“ a (sociální) „skupiny“. Úvodní univerzalistické formulace, které počítají 
s implicitním konsensem uvnitř sociální antropologie či sociálních věd, co se týče porozumění 
tomu, kdo/co je aktér (kterým přece v mnoha sociálněvědních přístupech nemusí být pouze 
člověk neboli lidský aktér), stejně jako do tří úvodních vět scuknutá zásadní problematika 
vztahu aktéra a institucí (či struktury), jsou vysoce nepřesvědčivé. Z této prezentace se zdá, 
jakoby autorka nechápala, že tyto otázky jsou „věčným“ a opakovaně řešeným předmětem 
sporu v sociálních vědách. Autorka má samozřejmě právo tyto otázky neřešit a přiklonit se 
(pomocí odkazů k literatuře) k určitému přístupu, nemůže se ovšem tvářit, že se nikam 
nepřiklání a pracuje s univerzální „pravdou“ sociálních věd. To je nepřijatelné. Navíc má ve 
svém exposé autorka zmatek v tom směru, že zatímco v prvním odstavci zdůrazňuje sociální 
status a role jako to, co „determinuje“ (!) komunikaci aktérů, ve druhém odstavci náhle hovoří 
o „nejen zvládání role, ale také osobním postoji k instituci a hodnotám“ (str. 34). Kde a z čeho 
se bere osobní postoj, je-li role sociálního statusu a role „determinující“? 

Autorka uvádí některé výrazné charakteristiky prodejních asistentek – všechny jsou mladé 
ženy, vysokoškolačky, ruského původu, přičemž pouze některé z nich (etnický původ) 
pečlivěji interpretuje. Považuji za nedostatek analýzy, že jiné, genderové a vzdělanostní 
charakteristiky, nechává stranou pozornosti a nepokouší se prozkoumat jejich efekty 
v procesu produkce luxusu. Chybí např. i podstatná informace o tom, jakým způsobem jsou 
asistentky placeny (závisí to např. na objemu prodaného zboží?), která by mohla osvětlit 
některé důležité aspekty jejich jednání ve vztahu ke klientům. 

Zcela nepřijatelné jsou v antropologické práci generalizace typu „Avšak za zamýšlení stoji i 
obecný sklon ruské skupiny zákazníků k nastolení intimní vazby během komunikace v 
mnohem větší míře, než je zvykem u příslušníků evropských národů“. Za prvé se zde směšuje 
etnická příslušnost a příslušnost k národu. (Nebo se autorka dokonce domnívá, že např. 
přistěhovalci nikdy nemohou „příslušet k národu“ v zemi, kam přišli? Např. že Arabové žijící 
ve Francii nemohou být Francouzi?) Za druhé zde dochází k neobhajitelné homogenizaci a 
zobecňování ohledně „evropských národů“. V jiné variaci pak opakovaně nacházíme takové 
zobecňování ve vztahu k „západní kultuře“. „Také se dá uvést, v západní kultuře docela 
netypické, aktivní podílení se hlavy rodiny (manžela) na volbě při nakupování“ (str. 43). 

Formulačně jsou v této podkapitole nešťastná spojení typu „co se týká mimoetnických 
kategorií“ (str. 37) nebo „neetnické rozdíly zákazníků“ (str. 43). 
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Jazykové a formulační úroveň práce není bezchybná (překlepy, chybná interpunkce), práce se 
ale v tomto směru nevymyká „standardu“ na fakultě odevzdávaných kvalifikačních prací, 
které jsem měla možnost posuzovat. 

 

Bakalářskou práci Kristiny Veinbender Etnografie obchodu s luxusním zbožím pro děti 
doporučuji k obhajobě a v případě přesvědčivé obhajoby a vyrovnání se s připomínkami 
formulovanými v tomto posudku navrhuji hodnotit velmi dobře. V opačném případě 
navrhuji hodnotit dobře. 
 

V Praze, 31. 7. 2013 

Tereza Stöckelová 


