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Abstrakt
Tato diplomová práce zkoumá způsoby a sociální proces regulace obsahové kvality a 

motivace  k  participaci  na  projektu  Scuk.cz,  internetovém  serveru  věnovanému 

hodnocení  restaurací  a  jiných  gastronomických  provozoven.  Scuk.cz  představuje 

specifický případ uživatelsky generovaného obsahu (UGC), kam textový obsah dodává 

uzavřená komunita  hodnotitelů,  vybraná zakladatelem projektu z řad milovníků jídla 

mimo profesionální gastronomii. Cílem práce je popsat tento filtrační a regulační proces 

a kvalitativní kritéria, uplatňovaná na hodnotitele i konkrétní texty, z pohledu správců i 

hodnotitelů.  Používá  k  tomu  jak  teorii  reputačních  systémů,  tak  Carpentierův 

dynamický  koncept  kvality  jakožto  proměnlivého  výsledku  demokratického 

vyjednávání (v prostředí komunitního média, kterým Scuk do jisté míry je). Motivace k 

účasti  na  projektu  jsou  osvětleny  pomocí  Bourdieuových  konceptů  sociálního  a 

kulturního kapitálu a jejich rozpracování od navazujících autorů. 

Praktická část výzkumu je založená na kvalitativním dotazování správců a 11 

členů  hodnotitelské  komunity  a  jejich  tematické  analýze.  Materiál  z  rozhovorů  je 

doplněn o analýzu kodexů Scuku, textů recenzí a další komunitní komunikace. 

Mezi závěrečná zjištění v otázce obsahové regulace patří silný vliv prvotního 

síta,  které  vědomě  formuje  komunitu  s  podobným smýšlením v  otázkách  kvality  a 

usnadňuje  tak  další  obsahovou  regulaci  i  přijetí  komunitních  norem.  Silným 

kvalitativním (i  nezamýšleným kvantitativním)  regulativem je  vlastní  odpovědnost  a 

      



vysoké nároky hodnotitelů na kvalitu textu, která může vést až k nepublikování recenze. 

Byla také zjištěna silná emoční a identitní vazba ke komunitě Scuku, konceptualizovaná 

jako vztahový kapitál a možný zdroj ontologického bezpečí.

Abstract
This  Master  degree  thesis  deals  with  content  quality  regulation  and  motivation  to 

participate in the Scuk.cz project – web server dedicated to reviews of restaurants and 

other culinary venues. The server represents a specific case of user-generated content 

(UGC) whose content comes from  closed community of reviewers chosen among non-

professional food lovers by the server´s founder. Aim of this thesis is to describe this 

filtration and regulation process as well as the qualitative criteria applied to reviewers 

and reviews, both from the point of view of administrators and community members. It 

uses the theory of reputation systems as well as Carpentier´s more dynamic concept of 

quality  as  the  ever-changing  result  of  democratic  negotiations  (in  the  context  of 

community media, as Scuk.cz can be to a certain extent). Motivations for participation 

are explained with Bourdieu´s  concepts  of social  and cultural  capital  and their  later 

derivations. 

Empirical part of the study is based on qualitative interviews with administrators 

and  11  community  members  and  following  thematical  analysis.  Interview  data  are 

completed  with  analysis  of  texts  –  Scuk  guidelines,  reviews  and  other  community 

communication. 

We found out that the first access filter plays a key role in content regulation, 

creating  like-minded community and facilitating  further  measures  and acceptance  of 

community norms. Another very strong qualitative regulation is the responsibility and 

high  standards  of  good text  perceived   by  the  reviewers.  It  is  also  a  non-intended 

quantity moderator, as the reviewers´ standards can delay or even inhibit publication of 

the  review.  We  also  discover  strong  emotional  and  identity  bond  towards  the 

community,  conceptualised  as  relational  capital  and  possible  source  of  ontological 

security for its members. 
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Úvod

Farmářské trhy. Nejezte blbě! Nekvalitní potraviny z Polska zaplavují český trh. 

Praha obhájila své michelinské hvězdičky. Roman Vaněk demaskuje křehčené kuřecí... 

Titulky v novinách i na internetu svědčí o tom, že gastronomie, vztah k jídlu a jeho 

kvalita  se  staly  nedílnou  -  a  čím  dál  výraznější  -  součástí  aktuální  mediální  i 

společenské agendy. Součástí této vlny je již několik let i server Scuk.cz, kterému je 

věnována má diplomová práce.

Tento  internetový  projekt,  vzniklý  díky  populárnímu  českému  foodblogu 

Cuketka.cz, se snaží formou nezávislých recenzí přinášet široké veřejnosti důvěryhodné 

tipy na restaurace, prodejny delikates a další gastronomické podniky v České republice i 

v zahraničí.  Jedná se o server  založený na uživatelsky generovaném obsahu (neboli 

UGC)  –  recenze  pocházejí  nikoli  z  pera  profesionálů  z  oboru  gastronomie,  ale  od 

komunity vybraných milovníků jídla, takzvaných Scukařů. Představuje tedy specifický 

případ, kdy veřejně dostupný obsah na téma, jehož kvalitní uchopení vyžaduje jistou 

zkušenost  a  orientaci  v  oboru,  obsah  s  potenciálním  ekonomickým  dopadem  na 

recenzované podniky, tvoří "laici" bez jednotného a certifikovaného gastronomického či 

mediálního vzdělání (nebo nějaké jiné oficiální formy legitimity). Deklarovaným cílem 

projektu je přitom maximální relevance, důvěryhodnost a nezávislost zveřejňovaných 

hodnocení:

„Scuk vám pomůže najít řezníka s těmi nejlepšími klobáskami. Řekne vám o restauraci 

ve vašem městě, kde kuchař nemá své hosty za blbce. [...] Scuk je jiný než ostatní restaurační 

průvodci  a  katalogy.  Myslíme,  že  v  Česku konečně  nastal  čas  pro  skutečně  nezávislého a 

použitelného průvodce.“ 1

Proto jsem se rozhodla zaměřit se v této práci na způsoby, jakými se komunita 

serveru  Scuk.cz  snaží  regulovat  kvalitu  obsahu  a  artikulovat  kvalitativní  kritéria 

dobrého textu recenze.  Zkoumání tohoto sociálního procesu je v případě Scuku o to 

zajímavější, že se jedná nikoli o otevřenou skupinu bez vnitřní hierarchie, ale naopak o 

specifický  případ UGC platformy s  omezeným přístupem a  jasnou osobou vůdce  a 

administrátora  (pan  Cuketka).  Projekt  se  tím  významně  liší  od  jiných  průvodců  a 

katalogů  typu  Yelp.com či  například  hodnocení  produktů  na  internetovém obchodě 

Amazon.com;  z  tohoto  důvodu  bude  má  pozornost  věnována  správcem  „shora“ 

1 Zdroj: Stručně o Scuku. http://www.scuk.cz/o-scuku/
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nastaveným mantinelům v podobě existujících regulačních opatření i způsobu, jakým se 

k nim vztahují přispívající  hodnotitelé.  Zajímá mne sociální dynamika regulačního a 

vyjednávacího procesu obsahové kvality  – jak tento proces probíhá a jak ji  vnímají 

různí členové této komunity; proto je analýza postavená na kvalitativních rozhovorech s 

nimi.  Je třeba od začátku zdůraznit,  že záměrem práce není tematicky a diskursivně 

postihnout  kvalitativní  kritéria,  která  tito  respondenti  uplatňují  na  recenzované 

restaurace,  jakkoli  je  to  téma zajímavé a  s  mým výzkumem související,  kterému se 

samozřejmě v rámci tématu nelze zcela vyhnout. Nejedná se ani o textovou analýzu 

samotného obsahu webu Scuk.cz, tedy na něm publikovaných recenzí. 

Uživatelsky  generovaný  obsah  je  jednou  z  klíčových  složek  dnešní  podoby 

internetu  a  představuje vzhledem ke své proliferaci  intenzivně  a z různých hledisek 

zkoumaný fenomén, silně reflektovaný i v českém akademickém prostředí. Věnují se 

mu například kvalifikační práce Adama Javůrka či Martina Šestáka, zaměřené na jeho 

průnik s tradiční mediální produkcí (Javůrek, 2009, 2008; Šesták, 2011, 2010). Častým 

tématem je chování uživatelů sociálních sítí  jakožto jedné z nejpoužívanějších UGC 

platforem (viz např. Trachtová, 2011; Šimáková, 2012). Specifickými případy UGC se 

zabývají  práce Jaroslava Švelcha (amatérské titulkování  – viz  Švelch 2011, 2013) a 

Václava  Vychytila  (agregované hodnocení  kvality  u filmových  databází  –  Vychytil, 

2012). Mé práci asi nejbližší je přístup Jakuba Macka z brněnské Fakulty sociálních 

studií Masarykovy univerzity, který v rámci vlastní publikační činnosti i jako vedoucí 

studentských kvalifikačních prací zkoumá motivaci uživatelů ke tvorbě a sdílení obsahů 

na internetu, a to – stejně jako tato diplomová práce – z kvalitativní perspektivy, v jeho 

případě  především  prostřednictvím  etnografických  studií  (viz  např.  Macek,  2012a; 

2012b; Fiala, 2012).

Druhým  bodem  mého  výzkumného  zájmu  je  tedy  motivace  –  co  vede 

zúčastněné  hodnotitele  k participaci  na projektu,  který není  honorovaný, ale  naopak 

představuje  pro  své  účastníky  finanční  i  časové  náklady  spojené  s  návštěvou 

recenzovaných  podniků  a  psaní  recenzí?  Motivace  je  často  zkoumaným  aspektem 

uživatelsky  generovaného  obsahu,  analyzovaným  na  nejrůznějších  projektech  od 

Wikipedie  po  komunitní  fóra,  s  odlišnými  výsledky  v  závislosti  mj.  na  charakteru 

obsahu.  Například  Wasková  a  Faraj,  jejichž  rozpracování  Bourdieuova  konceptu 

sociálního kapitálu v této práci používám, se na konci své  studie profesního diskusního 
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fóra  amerických  právníků  ptají:  „Související  otevřenou  otázkou  je,  zda  se  model 

sociálního kapitálu vztahuje i na jiné praktiky, které nejsou svým charakterem striktně 

profesní, například ty zaměrené na koníčky či choroby“ (Wasko & Faraj, 2005). I mne 

tedy  zajímalo,  jaké  konkrétní  důvody  se  objevují  u  účastníků  v  případě  zájmově 

orientované komunity, jakou je Scuk.

Volba serveru Scuk.cz jako předmětu zkoumání byla vedena nejen jeho výše 

uvedenými specifickými rysy, ale samozřejmě i osobními motivacemi - především mým 

dlouhodobým zájmem o gastronomii, z nějž v průběhu let vyplynula právě i přímá účast 

v tomto projektu. Nejsem tedy nezúčastněným pozorovatelem, přistupující ke komunitě 

zcela  zvnějšku;  domnívám  se  však,  že  možné  riziko  zkreslení  výzkumníkem  je 

vyváženo  exkluzivním  přístupem  k  lidem  (snižujícím  tedy  naopak  riziko  zkreslení 

informanty)  i  přístupem  k  neveřejným  textům,  tvořícím  autentický  vnitřní  život  a 

komunikační platformu zkoumané komunity (například uzavřené diskusní fórum a jiné 

formy komunitní diskuse) - tedy přístupem důležitým zvlášť v případě kvalitativního 

výzkumu tohoto typu,  kdy se snažíme hlouběji  porozumět  určitému výseku sociální 

reality  (Macek,  2012b).  Vzhledem  k  osobnímu  angažmá  v  komunitě  se  tudíž  v 

poznámce pod čarou může objevit  vlastní  zkušenost  členky komunity,  mající  za cíl 

dokreslení či reflexi, považovala-li jsem to za vhodné a užitečné.

I  přes  evangelizační  úsilí  své  komunity  Scuk  zatím  nepředstavuje  masově 

známou záležitost,  proto je namístě nejprve představit  hlavní rysy objektu výzkumu, 

čemuž bude věnována první kapitola. Širší vysvětlení je nutné i pro větší srozumitelnost 

a pochopitelnost  následující  výzkumné části  a citací  rozhovorů s hodnotiteli,  kde na 

některé  z  popsaných  struktur  a  jevů  bude  odkazováno  či  jsou  tematizovány.  I  v 

teoretických  kapitolách  budu  využívat  citace  z  pořízených  rozhovorů,  sloužící  pro 

ilustraci  či  osvětlení  popisovaného,  podobně  jako  v  analýze  odkazuji  na  použité 

teoretické koncepty – teoretická i praktická část práce by měly tvořit jednotný celek.

Druhá  kapitola  přinese  bližší  osvětlení  fenoménu  uživatelsky  generovaného 

obsahu  –  jeho  definici,  nejrůznější  typy  i  aktuální  stav  jeho  zkoumání.  V  dalších 

teoretických  kapitolách  se  pak  zaměřím  na  konkrétní  aspekty  UGC,  které  jsou 

relevantní pro předkládaný výzkum - kapitola třetí se tedy věnuje reputačním webům, 
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mezi které Scuk.cz patří, a problematice regulace a negociace kvality. Kapitola čtvrtá 

předestře teoretické koncepty používané k vysvětlení motivace účastnit se.

Pátá  kapitola  je  věnovaná  vymezení  materiálu  a  metod  zpracování.  V 

následujících kapitolách se již dostávám k vlastní analýze – šestá je věnována procesu 

regulace a negociace obsahové kvality, sedmá pak motivacím přispívat. Závěr shrnuje 

zjištění výzkumu a navrhuje možné další směry zkoumání dané oblasti. 

Změny oproti tezím 

Oproti schválené verzi tezí došlo ke změně názvu – byl přidán živější titul, který 

vychází z materiálu sebraného v průběhu výzkumu (konkrétně z rozhovoru s jednou z 

hodnotitelek)  a  lze  jej  chápat  jako  metaforu  pro  sdílené  smýšlení  stran  kvality  i 

pospolitost, vzájemnou důvěru a osobní identifikaci, které dle zjištění mého výzkumu v 

komunitě  panují.  Naopak  jsem  z  původního  názvu  vypustila  podtitul  „Případová 

studie“,  jelikož  tento  zastřešující  přístup  byl  v  průběhu  práce  opuštěn  ve  prospěch 

soustředění  se na kvalitativní  (tematickou)  analýzu materiálu  z rozhovorů.  Jednak v 

průběhu výzkumu vyšlo najevo, že v tezích zamýšlená šíře výzkumného záběru je příliš 

ambiciózní  pro omezený rozsah magisterské  diplomové  práce  -  například  zachycení 

komunitního  diskursu  by  vyžadovalo  samostatnou  studii.  Za  druhé  také  ve  světle 

zjištění  z  rozhovorů  došlo  -  jak  se  právě  v  případě  explorativního  kvalitativního 

výzkumu  může  stát  -  k  posunu  těžiště  zkoumání  od  pouhé  kvality  textu  ke 

komplexnějšímu pojetí kvality jakožto výsledku sociálně dynamického vyjednávacího 

procesu, probíhajícího nejen na rovině textové, ale i v rámci individuálního vztahování 

se k regulačním opatřením. Analýza konkrétních textů je tedy v práci nakonec využita v 

menší než v tezích původně zamýšlené míře, protože respondentská interview sama o 

sobě poskytovala dostatečně komplexní a barvitý materiál  k analýze,  který byl  texty 

případně podpořen. V rámci toho došlo také k několika drobným změnám ve struktuře 

práce,  například popis obsahové regulace se jakožto negociační  prostor stal  součástí 

samotné analýzy.
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 1  Server Scuk.cz
Scuk.cz je internetový projekt,  vzniklý díky populárnímu českému foodblogu 

Cuketka.cz (www.cuketka.cz), založený jeho autorem Martinem Kucielem. Jeho cílem 

je  formou  nezávislých  recenzí,  psaných  komunitou  vybraných  hodnotitelů,  přinášet 

široké  veřejnosti  důvěryhodné  tipy  na  restaurace,  prodejny  delikates  a  další 

gastronomické  podniky  v  České  republice  i  v  zahraničí.  Funguje  tedy  vlastně  jako 

internetový gastronomický průvodce, který zájemci umožňuje vyhledávat podle místa, 

typu podniku, aktuálnosti informací či klíčového slova, např. typu kuchyně.

Obrázek č. 1: Domovská stránka serveru Scuk.cz

(Zdroj: www.Scuk.cz)

U každého veřejně viditelného podniku najde uživatel  alespoň jednu recenzi, 

popisující  dojmy  hodnotitele  z  návštěvy.  Recenze  jsou  zpravidla  delší  a 

strukturovanější,  než  u  jiných  internetových  stránek  nabízející  uživatelské  recenze 

restaurací (typu Google Places, Yelp apod.). Dojem z podniku je na Scuku vyjádřen i 

číselně,  na škále od 1 (příšerné) do 5 (Perfektní)  v kategoriích Prostředí,  Personál a 

Kvalita. U každé zveřejněné recenze je pak vidět výsledná známka vyjádřená počtem 
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lístků  v ikonce  kytičky,  která  se  získává  zprůměrováním zmíněných  tří  (kvalita  má 

vyšší váhu – algoritmus odráží vysoký důraz na kvalitu produkce, čemuž odpovídají i 

dále  analyzované  návody k psaní  recenzí  a  přístup  hodnotitelů,  viz  kapitola  6).  Do 

veřejně viditelné části  se dostanou pouze podniky s průměrným hodnocením recenzí 

vyšším než  3;  negativně  hodnocená místa  a  jejich recenze  jsou viditelná  pouze  pro 

hodnotitele v neveřejné části Scuku, protože záměrem projektu je propagovat výhradně 

prověřená, doporučeníhodná místa a vyhnout se negativní konverzaci s provozovateli či 

veřejností pramenící ze zveřejnění kritických recenzí, jak říká sám zakladatel2.

Obrázek č.2: Stránka konkrétního podniku na serveru Scuk.cz

(Zdroj: www.Scuk.cz/d/divinis/#recenze)

Recenze pocházejí od uzavřené komunity hodnotitelů („Scukařů“), což jsou lidé 

mimo  profesionální  gastronomii  –  jedná  se  o  necelou  stovku  milovníků  jídla  (tzv. 

„foodies“), kteří prošli nastaveným výběrovým filtrem, rozebraným v analytické části. 

Možnost přispívat na tento web je tedy omezena pouze na vybrané jedince, nejedná se o 

– slovy samotného Kuciela - „volnou konverzaci“. Tento fakt Scuku slouží jako jeden z 

2 Tato obava není lichá – sama jsem si za negativní hodnocení výkonů kuchyně v jinak kladné recenzi 

na vinný bar Red Pif vysloužila rozezlený email od dotčeného kuchaře, zpochybňujícího mé 

kompetence i mandát k hodnocení. Jako příklad, jaké formy a intenzity může dosáhnout ohlas 

kritizovaných na negativní publicitu, ostatně slouží i aktuální kauza pivovaru Svijany, útočícího na 

časopis dTest, jehož nedávný test ukázal pivo této značky ve značně nelichotivém světle.
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hlavních  bodů  budované  identity,  používaných  jako  distinktivní  rys  oproti  jiným 

gastronomickým průvodcům v ČR:

„Scuk je jiný než ostatní restaurační průvodci a katalogy. Myslíme, že v Česku  

konečně nastal čas pro skutečně nezávislého a použitelného průvodce.

Proč je Scuk jiný?

1. Scuku můžete věřit
Co je pro nás nezávislost? Nežijeme z peněz restaurací ani dalších podniků, které vám 
doporučujeme. Náš partner působí v jiném oboru. K hodnocení na Scuku navíc  
nepouštíme lidi pracující v gastronomii.

2. Scuk tvoří lidé z masa a kostí
Naši hodnotitelé nejsou anonymní lidé. Jsou to fanoušci blogu Cuketka.cz, lidé, kteří  
mají rádi dobré jídlo a pití. Na Scuku známe jejich totožnost, jejich hodnocení je  
podloženo recenzemi a můžete si ho kdykoliv dohledat. Hned vidíte, proč zrovna tenhle  
zelinář by měl být tak skvělý, jak vám tvrdíme.“3

Zdůrazňování neanonymity se vymezuje proti veřejně přístupným portálům typu 

www.fajnsmekr.cz,  www.ceskehospudky.cz,  recenzím  na  Google  Places  a  dalším 

podobným projektům, kam může přispívat v podstatě kdokoli bez omezení, což může 

mít za následek nižší relevanci a důvěryhodnost obsahu (jak je zmíněno i dále v kapitole 

o reputačních webech). Míří – spolu se zdůrazněním podložení hodnocení konkrétními 

recenzemi - také proti poměrně etablovanému žebříčku Grand Restaurant, který již více 

než deset let provozuje Pavel Maurer. Jeho projekt se zaměřuje výhradně na restaurace 

a  zveřejňuje  pouze  číselné  hodnocení  z  SMS  hlasování  (tuto  skutečnost  kriticky 

komentují i někteří mí respondenti, čemuž se věnuji v pasáži o subkulturním kapitálu).

 1.1 Geneze a současnost projektu

Celý  projekt  vznikl  postupným vývojem,  jakýmsi  přirozeným „odnožováním 

se“, z populárního foodblogu cuketka.cz, který píše vystudovaný lékař Martin Kuciel 

alias  pan Cuketka již od roku 2006. Na počátku stála webová mapa Kucielem osobně 

prověřených  míst  a  plán  systematicky  mapovat  gastronomické  provozovny 

nejrůznějšího druhu v Praze – tehdy ještě v podobě „one-man show“, tedy bez zapojení 

dalších lidí. To bylo přibližně v létě 2008; rozsah práce přesahující možnosti jednoho 

3 Zdroj: Co je Scuk.cz. www.scuk.cz/o-scuku/
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člověka  a  především  uvědomění  si  nevyužitého  informačního  potenciálu  obsahu 

diskusního fóra projekt dále posunulo směrem k ideji uživatelsky generovaného obsahu:

„Druhý faktor je to, že ve stávající komunitě na Cuketce ve fóru probíhala neustálá živá 

debata, lidi si doporučovali, kam chodit, a já jsem v tom viděl velkou přidanou hodnotu, která  

byla  vlastně  nevytěžená  a  byla  skrytá,  byl  to  obsah  nepoužitelnej  pro  lidi  zvenčí.  Takže 

myšlenka byla  spojit to moje a obsah těch lidí, u kterých víš, že je to relevantní, vyextrahovat 

to, pročistit to, dát to k dispozici nějak veřejně, aby se to nemuselo hrabat v hlubinách fóra.“ (z 

rozhovoru se správci pan Cuketka a Michala)

Od roku  2009  začal  tedy  krystalizovat  projekt  gastronomického  průvodce  v 

podstatě  ve své dnešní  podobě;  koncem téhož roku byli  osloveni  první  hodnotitelé, 

především  z  okruhu  prověřených  přispěvatelů  diskusního  fóra  cuketka.cz  nebo 

Kucielových známých4, aby začali vytvářet prvotní obsah v neveřejné verzi5. V srpnu 

2010 byl portál oficiálně spuštěn pro veřejnost v deklarované (a mimochodem dodnes 

takto označované) beta-verzi, od té doby se také k projektu začali přidávat zájemci z řad 

veřejnosti,  kteří  prošli  nastaveným  filtrem  (mechanismus  výběru  je  popsán  a 

interpretován  ve  analytické  části).  V  současné  době  portál  obsahuje  více  než  3000 

recenzí, pocházejících od necelé stovky hodnotitelů, a chystá se jeho brzká proměna po 

obsahové (větší důraz na blog a speciální texty, méně vizuálního prostoru pro katalog) i 

funkční stránce (zjednodušení a zrychlení procesu přidávání nových recenzí, možnost 

aktualizovat stávající), která má reagovat na dosavadní zkušenosti z vývoje projektu a 

směřovat ho k větší dynamice.

 1.2 Scuk jako příklad principů webu 2.0

Pokud bychom Scuk chtěli popsat v termínech současných mediálních studií a 

informačních  technologií,  projekt  představuje  velmi  názorný  příklad  kultury 

konvergence6 i  principů webu 2.07 – samotná internetová stránka je vlastně jakýmsi 

hybridem mezi reputačním webem (viz kapitola 3.1), skupinovým blogem a diskusním 

4 Správci reflektují tento postup jako skýtající „jistotu, že to nebudou trollové“ (termín popisující 

antagonistické provokatéry z internetových diskusí) –  snaha chránit si obsah byla tedy přítomna již 

od samého počátku projektu.

5 Autorka je součástí Scuku od dubna 2010, tedy ještě před spuštěním pro veřejnost.
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fórem  uzavřené  komunity,  obsahujícím  mash-upovanou8 Google  mapu,  orientaci 

urychlující štítky u recenzí i integrované ikonky s prokliky na sociální sítě. Projekt je 

případem komunity využívající kolektivní inteligenci9 – zapojení komunity umožňuje 

pokrýt řádově vyšší množství podniků, než by bylo v silách samotného Kuciela, což byl 

ostatně  jeden  z  důvodů  vzniku  serveru.  Scuk  také  „transmediálně“  využívá 

nejrůznějších technologických a komunikačních  platforem: od Twitteru přes Facebook, 

pravidelně aktualizovaný blog informující o novinkách na Scuku i gastronomické scéně, 

Foursquare, mobilní verzi pro chytré telefony či partnerství s tradičními médii až po 

další formy propagace včetně mimomediálních, jako jsou pořádané akce pro veřejnost 

6  Konvergence je aktuální společenský i technologický proces, v rámci kterého dochází ke sbližování a 

prolínání „na nejrůznějších křižovatkách mezi technologiemi, mediálním průmyslem, obsahem a publiky.  

Díky množení kanálů a čím dál tím všudypřítomnějším počítačům a telekomunikacím vstupujeme do 

doby, kdy média budou všude a budeme používat nejrůznější druhy médií ve spojení s jinými. Získáme  

nové schopnosti.“  (Jenkins,  2006,  s.  154-5).  Ideálním výsledkem tohoto nového paradigmatu  vztahu 

producent-uživatel je situace, kdy korporace s uživateli dokáže udržitelně a efektivně spolupracovat ke 

spokojenosti obou stran, aniž by se jejich data, loajalitu a emoce snažila maximálně zpeněžit (viz Bruns, 

2008, s 31-3).

7 Web 2.0 je volně vymezený termín Tima O´Reillyho,  kterému se od samého vzniku dostalo velké 

pozornosti  (včetně  kritiky,  považující  ho  jen  za  chytlavou  marketingovou  nálepku  bez  skutečného 

obsahu). Jedná se v podstatě o obchodní koncept, všímající si a snažící se komerčně využít proměny 

internetu směrem k větší aktivitě uživatelů. Mezi jeho principy patří například chápání webu jako zásadní 

(„essential“), personalizovatelné platformy, jíž je třeba být součástí; snaha o získání co nejvíce uživatelů 

a jejich dat, dodávající projektu hodnotu i konkurenční výhodu (např. uživatelské recenze produktů na 

Amazon.com  či  Mall.cz,  sociální  sítě  Instagram  či  MySpace);  využívání  kolektivní  inteligence;  

otevřenost služeb, která dovoluje vznik zcela nových projektů využívajíc různé zdroje existujících dat,  

takzvaných  mash-ups;  neustálé  aktualizace  a  úpravy  softwaru  (perpetual  beta  –  produkt  nikdy  není  

definitivně hotový, ale je kontinuálně doplňován a vylepšován – internetový prohlížeč Mozilla, aplikace v 

Appstoru společnosti Apple). Viz O´Reilly, 2005, nebo Kelly, 2005. „Web 2.0 je tedy závislý na existenci 

aktivních uživatelů, kteří obsah nejen konzumují, ale také vytvářejí či třídí, tedy poskytují data (články,  

obrázky, videa, komentáře) a metadata (komentáře, hodnocení, hlasování, kategorizace či štítkování).“ 

(Kasík, 2009)

8 Mash-up v tomto kontextu je web nebo aplikace, která pomocí existujících dat či funkcí z několika 

různých zdrojů vytváří nové služby, zpravidla k tomu používajíc rozhraní API (application 

programming interface).

9 Termín filosofa Pierra Lévyho popisuje virtuální komunity,  schopné využít a kombinovat expertizu 

svých jednotlivých členů; výsledkem je kolektivní inteligence, suma znalostí, schopnost analýzy obsahu i 

uživatelská moc nad ním zdaleka přesahující dosavadní možnosti jednotlivců či malých skupin. (Lévy in 

Trend, 2001)
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či hodnotitele (kurzy vaření, návštěva tržiště Sapa, společná setkání hodnotitelů) a také 

merchandising  (plátěná  nákupní  taška,  připínací  placky,  hodnotící  bločky  a  další 

předměty umožňující  nositeli  demonstrovat  svou podporu či  příslušnost  ke Scuku a 

zároveň sloužit jako bezplatný reklamní nosič šířící povědomí o značce). 

 1.3 Ekonomické fungování serveru Scuk.cz

Podobně jako jiné reputační weby pokrývá Scuk náklady na svůj provoz a vývoj 

z  reklamy,  která  však  nemá  podobu  klasické  bannerové  či  kontextové,  ale  probíhá 

formou sponzorství ze strany dlouhodobějšího partnera. V začátcích to byl internetový 

obchod Mall.cz, aktuálně Scuk spolupracuje s vodárenskou společností Veolia Voda ČR 

v rámci jejího projektu kohoutkova.cz.

Hodnotitelé vytvářejí obsah bez nároku na honorář, naopak s vlastními časovými 

i finančními náklady na návštěvy recenzovaných podniků. V počátcích projektu bylo 

několik nejlepších hodnotitelů v daném měsíci (dle výše karmy, jejíž mechanismus si 

popíšeme  dále)  odměňováno  věcnou  cenou  nebo  nákupním voucherem od  partnera 

webu, jejichž hodnota se pohybovala maximálně v tisících korun. Nelze tedy říci, že by 

odměna mohla pokrýt finanční a časové náklady vynaložené na tvorbu recenzí; navíc od 

května  2012  bylo  odměňování  nejaktivnějších  přispěvatelů  bez  náhrady  zrušeno. 

Vzhledem k tomu se lze domnívat, že – jak je v případě UGC běžné, viz kapitola 2 - se 

jedná o činnost poskytující aktérům zcela jiné než finanční benefity. Že se pohybujeme 

spíše ve sféře takzvané gift economy10, potvrzují i rozhovory s hodnotiteli: 

„Zmrzlinovač má hodnotu asi tak dvou hodin mého pobytu v kanceláři, což je výrazně 

míň, než kolik stojí napsat všechny ty recenze a vůbec nemluvím o penězích utracených za jídlo 

[emotikon:  úsměv][...]Ale  víš,  proč  si  ho  radši  normálně  nekoupím?  Protože  takhle  je  to 

10 „Within  the  developed  world,  most  politicians  and  corporate  leaders  believe  that  the  future  of 

capitalism  lies  in  the  commodification  of  information....  Yet  at  the  "cutting-edge"  of  the  emerging  

information  society,  money-commodity  relations  play  a  secondary  role  to  those  created  by  a  really 

existing form of anarcho-communism. For most of its users, the net is somewhere to work, play, love,  

learn and discuss with other people.... Unrestricted by physical distance, they collaborate with each other 

without the direct mediation of money and politics. Unconcerned about copyright, they give and receive  

information without thought of payment. In the absence of states or markets to mediate social bonds, 

network communities are instead formed through the mutual obligations created by gifts  of time and 

ideas.“ (Barbrook in Terranova, 2003)
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mnohem větší zábava, to soutěžení, spiknutí, promyšlená strategie... to ti nikde za prachy nedají 

[emotikon: úsměv]“ (z emailové komunikace s hodnotitelem Lukasem)

„Mně přijde, že lidi ze Scuku každej něco speciálního uměj. A když toho můžu být 

součástí,  tak to  znamená,  že  já  taky něco speciálního umím,  něco,  na  co můžu  bejt  hrdá.“ 

(hodnotitelka Elena)

„Zpočátku se mě několik lidí  ptalo, jak to vlastně funguje,  jestli  za ty recenze jako 

dostáváme peníze. Sám jsem o tom takhle nikdy nepřemejšlel – připadalo mi  to jako velmi 

příjemná služba veřejnosti, při který můžeš jíst a pít,  a pak ještě ten společenskej kapitál.“  

Tento citát hodnotitele Jana Beneše demonstruje v mém vzorku téměř výhradně 

panující názor, že peníze v případě Scuku „nejsou téma“ - nebo jen pro hodnotitelovo 

nechápající  okolí.  Detailnější  analýza  motivace  přispěvatelů  k  účasti  na  projektu  je 

ostatně také jedním z předmětů mého výzkumu a věnuji se jí blíže v sedmé kapitole.

  

  13

    



  

 2 Uživatelsky generovaný obsah (user-generated 
content)

Jak už bylo uvedeno výše, Scuk stojí na obsahu vytvářeném nikoliv v rámci 

tradičního mediálního modu operandi  profesionály z řad žurnalistiky či  gastronomie 

vedenými  přímým či  nepřímým  ekonomickým  zájmem,  ale  na  textech  dodávaných 

skupinou  vybraných  uživatelů  –  „amatérů“,  motivovaných  jinak  než  ekonomicky. 

Představuje tedy součást fenoménu uživatelsky generovaného obsahu (user-generated 

content, dále jako UGC), zásadní složce dnešního internetu v jeho participativní podobě 

– sítě, jejíž obsah díky neustále se vyvíjejícím technologiím, aktivnější účasti publika i 

ekonomickým zájmům mediálních  konglomerátů  (Jenkins,  2006)  ve stále  větší  míře 

vytvářejí,  třídí,  hodnotí,  sdílí  a  upravují  sami  uživatelé  (OECD,  2007).  UGC  je 

produktem  produsage –  fenoménu  popisovanému  Axelem  Brunsem,  kdy  díky 

technologickému vývoji webu každý uživatel může být zároveň producentem obsahu a 

tato tradiční dichotomie producent-uživatel vycházející z lineárního modelu průmyslové 

produkce  tedy  již  vlastně  pozbyla  smyslu:  „role  ´konzumenta´  i  role  ´koncového 

uživatele´  dávno  zmizela  a  rozlišení  mezi  producenty  a  uživateli  obsahu ztratila  na 

důležitosti“  (Bruns,  2008).  I  samotný  charakter  „produktu“  se  proměnil  -  stal  se 

„tekutým“ a permanentně neukončeným: „Ve srovnání s tradičním výrobním modelem 

nejsou  výsledky  produsage  vlastně  nikdy  definitivní  a  ukončené,  naopak  jsou 

předmětem neustálého uživatelského doplňování, rozšiřování a vylepšování - „nejsou to 

výrobky, jsou to artefakty.“ (Bruns, 2008) 

 2.1 Terminologické ukotvení

Než se vydáme hlouběji do historie i současnosti uživatelského obsahu, je na 

místě  terminologické  ustálení  -  v  odborné  literatuře  se  objevuje  několik  termínů, 

popisujících fenomén obsahu, pocházejícího od uživatelů (jakkoli se tento termín dnes 

jeví vlastně poněkud nepřesný11).  Kromě šířeji pojatého  user-generated media (např. 

Shao,  2009)  se  setkáváme  především s  termíny  user-generated  content (řidčeji  též 

community-generated  či consumer-generated)  či  user-created  content.  Jakkoliv  je 

11 Viz i předcházející odstavec - nepřesný, jelikož ukotvený v tradiční představě produkčního řetězce 

jako lineární cesty od producenta ke koncovému spotřebiteli, která dnes značně již erodovala právě i díky 

faktu, že „v mnoha oblastech, na které narazíme, jsou uživatelé vždy zároveň nutně producenty sdílené 

báze znalostí, ať už o tom vědí, či ne – stali se novým hybridem, produživatelem.“ (Bruns, 2008)
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termín  user-created content v jistém ohledu přesnější pro svou preferenci vědomého, 

aktivního vytváření nad poněkud pasivněji, automatizovaně působícím generováním, z 

kteréhož důvodu jej někteří autoři upřednostňují (viz Chia, 2012; např. zpráva OECD z 

roku 2007,  opakovaně  citovaná v  této  práci,  preferuje  tento  termín  také,  avšak bez 

bližšího  vysvětlení),  tato  práce  bude  v  souladu  s  převažujícím  územ  používat 

akademicky etablovaný termín user-generated content, respektive zkratku UGC.

 2.2 Definice uživatelsky generovaného obsahu

Vymezení  UGC je nesnadné a záleží  na tom, v jaké šíři  termín chápeme:  v 

nejširším  pojetí  by  se  mohlo  jednat  o  veškerý  obsah  nepocházející  od  tradičních 

mediálních producentů (jako vydavatelství, TV stanice apod.), včetně pouhého nahrání 

nezměněného obsahu třetích stran na vlastní či ad-hoc UGC platformu (např. videoklip 

na svůj blog  nebo sdílecí agregátor bez další úpravy) – pak do něj mohou spadat i peer-

to-peer weby pro sdílení souborů (OECD, 2008). 

Van Dijcková (2009) rozlišuje mezi obsahem (content), kterým uživatel přispívá 

vědomě – tedy například nahraným videem či publikovaným textem na blogu, a  daty 

(data), která vytváří mimoděk svým chováním na síti a která pro poskytovatele služeb 

představují komerčně či systémově velmi cenné informace, jako například osobní údaje 

a  preference  užitečné  pro  cílení  reklamního  obsahu  na  Facebooku  či  Gmailu,  či 

něvědomé vytváření štítků (tagů) a odkazů, které pomáhají vyhledávačům12. 

Chia (2012) nabízí spíše sociologicko-fenomenologický pohled: 

„UGC je z jistého hlediska zlomem v mocenských vztazích – přispěvatelé vidí  

svůj  webový  obsah  spíše  jako  tvorbu (creation,  zvýraznění  původní)  než  výrobu  

(generation). Lidé vnímají své příspěvky, komentáře, linky, hlasy, fotografie, videa a  

sociální sítě spíše jako způsob budování čehosi, sebevyjádření, spojení s ostatními a  

možná vydělání pár peněz navíc, než jako agregované příspěvky do pokladny nějaké  

12 Poradenská  společnost  McKinsey  pro  to  používá  metaforu  digital  exhaust (digitální  zplodiny), 

popisující  data  vzniklá  jako  vedlejší  produkt  jiné  aktivity,  třeba  internetového  vyhledávání  nebo 

používání chytrého telefonu. Viz 

http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/technology_and_innovation/big_data_the_next_frontier

_for_innovation 
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korporace. Obsah tvořený uživateli není jen směnitelným bytem v digitální ekonomice  

pozornosti; konstituuje strukturu a informační tok jejich každodenního života a zásadní  

část  jejich  identit,  vztahů  a  žitých  světů.  Z  tohoto  důvodu  někteří  autoři  vědomě  

upřednostňují termín user-created content (Harrison&Barthel, 2009) nebo user-created  

media (Manovich, 2009) před termínem UGC.“ 

Fakt, že někteří přispěvatelé přece jen hledají cesty, jak svůj obsah monetizovat, 

a stávají se tak prosumenty,  má podle ní tak daleké společenské následky, že přináší 

„jedinečnou  společenskou  smlouvu,  odlišné  pojetí  subjektivity  a  pozměněný  mód 

kapitalismu.“(ibid.)

UGC však lze chápat i úžeji a technokratičtěji, jak jej vymezuje například studie 

OECD z roku 2007, která jej definuje jako „i) obsah veřejně dostupný prostřednictvím 

internetu,  který  ii)  odráží  ´jisté  množství  kreativity´  a  iii)  je  vytvořen  mimo 

profesionální rutiny a praktiky.“

UGC by tedy měl naplňovat níže uvedené podmínky:

1. Zveřejnění: UGC je od svého vzniku koncipován jako veřejný a dostupný 

širšímu (byť i početně omezenému, např. členům určitého diskusního fóra) 

publiku. UGC tedy nezahrnuje emaily, chatové zprávy a podobné soukromé 

obsahy.

2.  Tvůrčí  vklad  (creative  effort)  –  publikovaný  obsah  vykazuje  alespoň 

minimální  tvůrčí vklad ze strany uživatele  nebo skupiny uživatelů.  Pouhé 

sdílení  jiného díla  nebo jeho části  bez úpravy není  považováno za UGC: 

„uživatelé  musí  do  díla  vložit  vlastní  přidanou  hodnotu“(ibid),13 Autoři 

nicméně uznávají, že hranice minimálního vkladu je těžko definovatelná a 

záleží na kontextu. 

3. Vznik mimo zaběhnuté profesní struktury a praktiky: UGC obvykle není 

tvořen  mediálními  profesionály  za  účelem  zisku  či  odměny.  Také  tato 

podmínka je záhy problematizována – jednak existuje nepřeberně případů, 

13 Což jej v jistém smyslu přibližuje tradičnímu chápání autorského díla, jak jej definuje např. česká  

legislativa:  „jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora“ (Zákon č. 121/2000 Sb. - Autorský zákon).
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kdy je UGC monetizován či  komerčně využíván. Za druhé zvlášť dnes je 

velmi těžké narýsovat jasnou hranici mezi profesionálem a amatérem – oba 

sektory se mohou překrývat, původem amatérský přispěvatel  se může stát 

zaměstnancem  mediální  instituce.  Přesto  však  tento  bod  představuje 

užitečnou  dělící  čáru  (byť  někdy  přerušovanou)  mezi  UGC  a  obsahem 

produkovaným  tradičními  médii  či  komerčními  organizacemi  v  rámci 

tradičního produkčního schématu. (OECD, 2007)

I vzhledem k tomuto „tekutému“ vymezení je také těžké uživateli tvořený obsah 

a jeho proporci v rámci internetového obsahu kvantifikovat. Jasné však je, že se jedná o 

masivní  fenomén:  např.  nejrůznější  průzkumy  Pew  Research  Centre  ukazují,  že 

nejrůznější  UGC  platformy  používá  většina  dospělých  Američanů  s  připojením  k 

internetu, přičemž jejich množství v populaci v čase roste a tento trend je nejvýraznější 

u mladých lidí.14 

 2.3 Typy uživatelsky generovaného obsahu

Pestrost  forem  a  distribučních  kanálů,  jakých  může  uživatelsky  generovaný 

obsah nabývat, naznačuje následující pasáž: 

„Vytváření obsahu [myšleno uživateli, pozn. aut.] na webu se odehrává mnoha 

způsoby  a  v  rozličných  kontextech.  Některé  aktivity  produkují  vysoce  sofistikovaný  

software a informační produkty, jako například komunita softwarových vývojářů, kteří  

tvoří  a  udržují  open  source  operační  systém  Linux,  aniž  by  k  tomu  používali  

specializované  softwarové  prostředí.  Jiné  formy  tvorby  obsahu  přímo  využívají  

možností,  jaké uživatelům poskytují služby jako Flickr15 nebo wikis. Některé z těchto  

kooperativních  projektů,  jako  Wikipedia,  vedly  k  vytvoření  trvalých,  kumulativních  

produktů, zatímco dávají ad hoc a pomíjivé výsledky. Zároveň je část obsahu vytvářena  

offline  a  distribuována  kanály,  které  jsou  považovány  za  samo centrum  Webu  2.0,  

například YouTube.“ (Harrison & Barthel, 2009)

14 Viz statistiky vzniklé v rámci Pew Internet & American Life Project, dostupné na 

http://pewinternet.org/

15 Internetový portál sloužící uživatelům k ukládání a sdílení fotografií. Viz www.flickr.com
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Pro stručnou ilustraci, jakých konkrétních forem může uživatelsky generovaný 

obsah nabývat a skrz jaké platformy je distribuován, poslouží následující dvě tabulky, 

vycházející ze studie OECD (2007) věnované tomuto fenoménu.

Tabulka č. 1: Typy uživatelsky generovaného obsahu

Typ obsahu Popis Příklady

Text, beletrie, 

poezie

Původní texty či rozšiřování existujících textů 

a literární tvorby

Obsah webů jako Fanfiction.net, 

Quizilla.com, Writely

Fotografie a obrázky Digitální fotografie pořízené uživateli a 

publikované online, upravené obrázky či 

fotografie

Fotografie sdílené skrz Ofoto, 

Flickr, fotoblogy, upravené 

obrázky

Hudba a audio Pořizování a/nebo úprava audio obsahu a 

jejich zveřejnění a/nebo distribuce

Audio mash-ups, remixy, v 

neprofesionálních podmínkách 

nahraná hudba na serverech typu 

Myspace či vlastním webu, 

podcasty

Video a film Pořizování a/nebo úprava video obsahu a 

jejich zveřejnění. Zahrnuje remixy existujícího 

obsahu, vlastní obsah a jejich kombinaci

Remixy filmových upoutávek, 

videoblogy, videocasty

Občanská 

žurnalistika

Žurnalistické informování o aktuálních 

událostech z pera běžných občanů – blogy, 

videa, fotografie

Obsah serverů jako OhmyNews, 

GlobalVoices, kooperativní 

projekty jako CNN Exchange

Vzdělávací obsah Obsah vytvořený ve školách, univerzitách a 

jinde za vzdělávacím účelem

Stránky pro sdílení syllabů jako 

H20, Wikibooks, MIT 

OpenCourseWare

Mobilní obsah Obsah vzniklý na mobilních telefonech a 

dalších bezdrátových zařízeních – textové 

zprávy, fotografie a video, sdílené emailem či 

na internetu

Videa a fotografie událostí a 

katastrof, které tradiční média 

nepokrývají, textové zprávy 

zasílané v rámci politické 

aktivizace

Virtuální obsah Obsah vytvořený v rámci on-line virtuálních 

her a sítí. Uživatelsky vytvořené hry

Virtuální zboží vytvořené a 

prodávané ve hře Second Life
(zdroj: upraveno podle OECD, 2007, s. 32)
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Tabulka č. 2: Distribuční platformy uživatelsky generovaného obsahu

Typ platformy Popis Příklady

Blogy Webové stránky obsahující uživatelsky 

vytvořené příspěvky, pravidelně 

aktualizované, nebo poskytující uživatelsky 

dodaný obsah pořízený mimo tradiční média

Populární blogy jako 

BoingBoing, osobní blogy na 

stránkách jako Livejournal, MSN 

Spaces, CyWorld, v ČR např. 

bloguje.cz nebo příslušné sekce 

webů tištěných titulů

Wikis a další 

kooperativní 

formáty založené na 

textu

Wiki je web, umožňující uživatelům přidávat, 

odebírat a jinak kolektivně upravovat obsah. 

Jiné stránky umožňující registraci a společnou 

úpravu dokumentů

Wikipedia, PBWiki, JotSpot, 

Writely

Weby umožňující 

reakci na psaná díla

Weby poskytující čtenářům a autorům prostor 

pro publikaci, čtení a hodnocení příběhů a 

vzájemnou komunitní komunikaci skrz fóra a 

chaty

FanFiction.net

Skupinová agregace Sbírání odkazů na online obsah, jeho 

hodnocení, označování a další způsoby 

kolektivní agregace

Digg, del.icio.us

Podcasty Multimediální soubory distribuované na 

internetu pro přehrávání na mobilních 

zařízeních a osobních počítačích

iTunes, FeedBruner, iPodderX, 

WinAmp

Sociální sítě Stránky umožňující založení osobního profilu MySpace, Facebook, Friendster, 

Orkut

Virtuální světy Onlinová virtuální prostředí Second Life, Active Worlds

Weby pro sdílení 

souborů

Legální stránky usnadňující sdílení obsahu 

mezi uživateli a umělci

Digital Media Project

Reputační weby Stránky s uživatelskými hodnoceními služeb 

či produktů

Yelp, Qype, Google Places, 

TripAdvisor
(zdroj: upraveno podle OECD, 2007, s. 33)

 2.4 Akademické a jiné perspektivy pohledů na UGC

UGC  patří  vzhledem  ke  své  všudypřítomnosti  mezi  intenzivně  reflektovaná 

témata, nejen z  akademické perspektivy. V této kapitole si tedy představíme aspekty 

UGC, jimž je věnována pozornost – jak ty, kterým se věnuje i tento výzkum, tak širší 

spektrum zkoumání.
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Tato práce se zaměřuje na dvě témata, která zaujímají v reflexi UGC výrazné 

postavení.  V  první  řadě  je  to  jeho  kvalita,  pociťovaná  jako  riziko  UGC  zvlášť  v 

případech, kdy má tento více či méně amatérsky a více či méně kontrolovaně vytvářený 

obsah  poskytovat  relevantní  informace.  Kromě  reputačních  webů,  kterým se  věnuji 

dále, se to týká například obsahů zpravodajského charakteru (viz výše uvedená tabulka 

s  typy  UGC),  kde se objevují  pochyby o jeho novinářské  kvalitě.  Problematická  je 

zvláště jejich věrohodnost a dodržování žurnalistických etických standardů (Čermák, 

2008,  Javůrek, 2009); články ale také mohou být – jako každá amatérská produkce - 

prostě  nezajímavé  a  špatně  napsané  a  vyžadují  důslednou  moderaci  a  vyvážení 

profesionálním obsahem (Javůrek, 2008). Dalším takovým případem je Wikipedie, kde 

pochybnosti nad relevancí a objektivitou publikovaných informací (viz Niederer&Van 

Dijck, 2010, či Yang&Lai, 2010) přerostly i do ironického internetového memu jménem 

wikigroaning.16 V podobně ironickém tónu glosuje utopičnost představy o spolehlivosti 

uživatelsky  vytvářených  metadat  (štítky  apod.)  jako  utopickou  představu  Cory 

Doctorow ve svém textu Metacrap (jemně přeloženo asi jako „Metablbosti“, Doctorow, 

2001). Kvalitu  obsahu  jako  jednu  z  hlavních  výzev  UGC zmiňuje  i  studie  OECD, 

věnovaná tomuto fenoménu (OECD, 2007).

Druhým okruhem zájmu této práce je motivace uživatelů k tvorbě UGC. Fakt, že 

– stejně jako v případě i  mého výzkumu – jsou uživatelé  ochotni  vynaložit  nemalé 

časové či finanční prostředky na zpravidla nikterak honorovanou účast na nejrůznějších 

UGC platformách, je dalším velmi intenzivně zkoumaným aspektem UGC - aktivitu a 

motivaci  přispěvatelů  eBaye  zkoumali  Denegri-Scott  &  Zwick  (2012),  přispěvatele 

Wikipedie zase Yang & Lai, 2010; přehled dalších výzkumů, např. komunit tvůrců open 

source softwaru17,  uvádí  Schaedel  & Clement,  2010.   Používání  sociálních  sítí  jako 

MySpace nebo Facebook se věnují např. etnografické studie výzkumnice danah boyd 

(boyd, 2007). Do této sféry patří i fan studies, tedy zkoumání fanouškovské aktivity, 

které  představuje  dlouhodobý  zájem  a  téma  prací  amerického  akademika  Henryho 

Jenkinse. 

16 Hra spočívající v porovnání dvou článků Wikipedie s podobným názvem či tématem, mající za cíl 

dokázat převahu zábavných a popkulturních obsahů nad „vážnými“ tématy – viz např. Brophy-

Warren, 2007

17 Software s otevřeným zdrojovým kódem, který umožňuje uživatelům vlastní vývoj a personalizaci, 

například operační systémy Linux a Google Android či prohlížeč Mozilla Firefox. Více viz např. 

Bruns, 2008
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Častým tématem spojeným s UGC je též jeho využitelnost v rámci občanské 

žurnalistiky i tradičních médií, a jejich vzájemný vztah (Šesták, 2010; Javůrek, 2009; 

Kasík,  2009;  Kushin,  2010;  Anthony&Thomas,  2010),  například  nakolik  může  být 

obsah  sociálních  sítí  relevantním  zdrojem  informací  pro  tradiční  média,  či  jakým 

způsobem s ním mediální profesionálové pracují.

Kritické hlasy se zaměřují na zneužívání uživatelských dat a zásahy do soukromí 

ze strany platforem a služeb jako Google či Facebook (Chia, 2012; Neiburger, 2010) a 

na problematiku „free labour“18, tj. fakt, že dobrovolné vytváření obsahu uživateli webu 

(nebo i jen jejich pohyb po síti a vytvářená metadata) mohou – otevřeně či skrytě  - 

sloužit  komerčním účelům a generování zisku vlastníků platforem (Terranova, 2003; 

Fish & Srinivasan, 2012; Chia, 2012), zatímco všechny náklady na vytvoření obsahu 

(čas,  hardware  i  software,  připojení  na  internet)  nesou  sami  přispívající  uživatelé. 

Peterson  (citovaný  v  Chia,  2012)  proto  tento  typ  obsahu  dokonce  nazývá  loser-

generated content (slovní hříčka využívající podobné anglické výslovnosti slov user - 

uživatel a loser – břídil, nula, prohrávající). Z podobné perspektivy vychází i skeptická 

analýza  van  Dijckové  a  Nieborga  (2009),  snažící  se  o  dekonstrukci 

technooptimistického diskursu v textech, které nazývají „manifesty Webu 2.0“ (termínu 

Web 2.0 se blíže  věnuje poznámka pod čarou číslo 7).  Zkoumání  knih Wikinomics 

(Tapscott&Williams, 2006) a We-Think (Leadbeater, 2007) má za cíl demaskovat jejich 

apoteózy  nové  svobody  webového  prosumentství19 jako  komerčně  motivované 

ideologické  strategie,  vytvářející  „dojem  svobody  v  systému  s  pevně  předem 

nastavenými  pravidly“  (Chia,  2012)  a  pevně  ukotveném  v  komoditní  kultuře 

kapitalismu.

Optimističtější  oponenti  koncept  free  labour odmítají  s  poukazem na  to,  že 

uživatelskou  aktivitu  na  webu lze  vnímat  nikoliv  jako práci,  ale  jako dobrovolnou, 

potřebu sdílení  a  velkorysosti  naplňující  aktivitu  tvořenou ve volném (v doslovném 

18 „Free labor is the moment where this knowledgeable consumption of culture is translated into 

productive activities that are pleasurably embraced and at the same time often shamelessly exploited.“ 

(Terranova, 2003)

19 Výše citovanou Aleenou Chia nazývané v sarkastické metafoře „nakažlivou rétorikou Webu 2.0“ (the 

infectuous rhetoric of Web 2.0; Chia, 2012)
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významu  tohoto  slova)  čase,  která  naopak  hodnotu  vytváří  –  ať  už  jednotlivému 

uživateli například při nákupech na e-Bayi (Laughey, 2010), nebo širší skupině lidí díky 

kreativnímu  a  společenskému potenciálu, který  technooptimista  Clay  Shirky nazývá 

cognitive  surplus (přeložitelné  asi  jako  kognitivní přebytek;  Shirky,  2010).  Tento 

přebytek  má  potenciál  generovat  jak  zábavné  obsahy,  mající  hodnotu  pro  danou 

komunitu  (Shirky sám vědomě uvádí  známý internetový mem  lolcats, tedy obrázky 

koček s humorným textem se špatným pravopisem), tak obsahy s přesahem, užitečné v 

celospolečenském měřítku.  Přenositelnost  uživatelské  aktivity  z  domény  internetové 

zábavy  do  sféry  občanské  společnosti  a  participace  na  správě  věcí  veřejných 

představuje  další  významný  bod  pozornosti  (nejen)  mediálních  studií  věnované 

fenoménu  UGC  (viz  například  již  zmíněný  Jenkins,  2013;  Wellman  et  al.,  2001; 

Benkler&Shaw, 2012).

Ze sociálně-psychologického hlediska může být tvorba vlastního obsahu a jeho 

sdílení  s  určitou  komunitou  viděna  též  jako  sledování  „exhibicionisticko-voyérské 

logiky  tvorby  prostorů  vlastní  reprezentace“,  která  posiluje  „narcistní  vykořenění, 

konstrukci  pseudovztahů  i  hodnotovou  relativizaci,“  píše  Volek  (2008)  zároveň  s 

varováním před rizikem fragmentarizace publika, plynoucím z nepřeberného množství 

informací a jejich snadné selektovatelnosti dle vlastních preferencí. Podle Volka může 

příliš  personalizovaný proud informací  vést  ke ztrátě  společensky sdílených obsahů, 

důležitých  pro  sociální  a  kulturní  kohezi  „obce“  a  informovanost  o  důležitých 

událostech.20 

20 Zde si dovolím velmi na okraj osobní polemiku s Volkovou perspektivou – jakkoli je na Twitteru, 

Facebooku či platformách typu Google homepage a RSS čtečka opravdu jednoduché sledovat jen vybrané 

kanály a blokovat  či  ignorovat  jiné,  třeba kvůli  odlišným politickým názorům (jak se ostatně,  podle 

jednoho z průzkumů Pew Institute,  také skutečně někdy děje – viz Rainie & Smith,  2012),  možnost  

odmítnout přijímat nějaký mediální  obsah přece existovala i v éře „starých“  médií  – stačilo  vypnout 

televizi  či  přelistovat  na  další  článek.  Sociální  sítě  –  resp.  jejich  uživatelé  -  z  pohledu  mé  vlastní 

uživatelské  zkušenosti  naopak  vykazují  silnou  tendenci  k  rychlému (někdy  rychlejšímu  než  tradiční 

média, nutno podotknout) šíření povědomí o aktuálních společenských událostech, jako tomu bylo např. 

při odvolání ministra Pospíšila, střelbě v kině na coloradském předměstí či nejčerstvěji při úmrtí Margaret 

Thatcher  a  pumových  útocích  při  maratonu  v  Bostonu.  Vysoce  problematická  je  ostatně  už  ona 

normativní představa „společensky užitečného“ obsahu – kdo určuje hranice společenské užitečnosti?
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V akademické i  korporátní  sféře se,  vzhledem k faktu,  že autorským právem 

chráněný, bez souhlasu vlastníka publikovaný obsah tvoří neopominutelnou část UGC 

platforem, dostává do popředí otázka pirátství a porušování autorských práv (viz např. 

Kim,  2012;  Goldberg,  2011;  OECD,  2007),  či  s  tím  související  svoboda  projevu 

(Neiburger, 2010). Vzhledem k dříve nevídané možnosti spotřebitelů rychle a jednoduše 

sdělit svůj názor na určitý produkt nebo službu je často zkoumán také vliv UGC na 

změnu vztahu výrobce-konzument,  vnímání  značky nebo prodejnost  produktů (např. 

Laughey, 2010; Forman, Ghose & Wiesenfeld, 2008, Hunter & Soberman, 2008). K 

UGC  se  vztahuje  také  nemalé  množství  literatury  –  příruček  radících,  jak  jej 

monetizovat (přehled viz Chia, 2012).
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 3 Dva přístupy ke kvalitě: regulační opatření 
reputačního webu a vyjednávaná kvalita 
komunitních médií

Jak vyplývá i z předcházejícího teoretického uchopení UGC, kvalita uživatelsky 

generovaného obsahu není hodnotou existující  en soi, bez regulace či vyjednávání o 

jejím pojetí.  Postihnout  dynamiku procesu regulace  obsahové kvality,  jak probíhá  v 

konkrétním případě projektu Scuk.cz, je i jedním z hlavních cílů této práce. Proto bude 

následující kapitola věnována bližšímu osvětlení dvou teoretických konceptů aktivního 

formování  kvality  uživatelsky  generovaného  obsahu,  relevantním  pro  můj  výzkum: 

kvalita jako výsledek externích regulačních opatření správců reputačního webu a kvalita 

jako  výsledek  (demokratického)  vyjednávání  komunity.  Tyto  dva  koncepty  byly 

vybrány vzhledem k dvojaké typologii Scuku v rámci UGC: lze na něj pohlížet jak a) 

optikou  reputačního  webu  (se  „shora“  nastavenými  pravidly),  tak  i  b)  prizmatem 

komunitního média (s interně vyjednávanými kritérii  kvality).   „Dvojakost“ vnímání 

Scuku – zda ho chápat spíše o webový nástroj a službu, nebo zda převažuje komunitní 

aspekt -  ostatně tematizují v  rozhovorech správci webu i hodnotitelé:

„Na začátku, když jsme to spouštěli, jsme úplně přesně nevěděli, co to Scuk je, brali 

jsme to jako katalog. Ale teď vidíš, že je to vlastně komunita – pro mě osobně teď daleko víc  

odpovídá vnímání Scuku jako nějaký komunity lidí, který jídlu rozuměj a maj k němu dobrej 

vztah, než jeho vnímání jako nějakýho gastroprůvodce na Scuk.cz.“ (Michala)

„My vlastně musíme fungovat jako spojnice mezi scukařskou komunitou, její kolektivní 

inteligencí, a veřejností, aby jí to sloužilo.“ (pan Cuketka)

„Asi to vnímám jako komunitu, jako služba to funguje pro ostatní.  Komunita, která 

vytváří  nějakou  webovou  službu  veřejnosti,  tak.  A  je  hlídacím  psem  české  gastronomie 

[smích].“ (Scamorza)

„No, je to komunitní projekt, ale zaměřenej na sbírání informací.“ (Martina)
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„To co, mi dlouho scházelo, byl portál, rozcestník, kterej nabídne relevantní informace 

o tom, kde dobře nakoupit, kde se dobře najíst. […] Beru to tak, že když budu chtít najít dobrej 

podnik, tak Scuk mi to zařídí. S názorem, že Scuk je komunita, jsem se potkala u lidí mimo 

Scuk, a to sice komunita snobů, který si dovolujou chodit do drahejch restaurací a není jim dost 

dobrý, když salát není s vinnaigretou.“ (Kateřina)

 I  v rámci  Scukařské skupiny se tedy objevují  oba přístupy.  Ať už převažuje 

jeden či druhý, oba jsou v rámci projektu validní a koexistující  a budou též později 

použity  v  analytické  části  práce,  kdy na  ně  bude  odkazováno  v  rámci  interpretace 

regulačního  procesu  Scuku.  Následuje  tedy  bližší  pohled  na  reputační  weby a  jimi 

uplatňovanou moderaci obsahové kvality, i na kvalitu jako výsledek negociace v rámci 

komunitního média.

 3.1 Reputační weby 

Scuk patří mezi takzvané reputační weby, tedy stránky sloužící pro orientaci na 

trhu  při  hledání  kvalitních  produktů,  které  jsou  založené  na  hodnocení  skutečných 

zákazníků  a  koncových  uživatelů  a  představují  tudíž  jeden  z  typů  uživatelsky 

generovaného  obsahu.  Na  základě  uživatelských  hodnocení  se  danému  místu, 

podnikateli či službě buduje pozitivní či negativní reputace, sloužící jako doporučení či 

varování  pro ostatní.  Kromě Scuku na  tomto  principu v Čechách funguje například 

www.znamylekar.cz (inspirovaný  eponymním  polským  předchůdcem)  nebo  portál 

www.nejremeslnici.cz (předměty jejich zájmu jsou z názvů zřejmé).  Ze zahraničních 

webů patří  mezi  nejznámější  na  cestovatele  cílící  TripAdvisor,  všeobecně zaměřený 

americký  Yelp,  existující  již  od roku 2004,  nebo jeho o dva roky mladší  evropský 

protějšek Qype. Všechny tyto tři projekty jsou otevřené veřejnosti a fungují částečně 

jako sociální sítě s uživatelskými profily. Reputační rysy nesou i internetová „tržiště“ 

Amazon a e-Bay, kde mohou uživatelé hodnotit jak  nabízené produkty, tak jednotlivé 

prodejce.  Hodnota  všech  těchto  stránek  spočívá  v  síle  osobního  doporučení  a 

zprostředkování  názoru  reálných  uživatelů  služby  či  produktu21;  podobně  jako  u 

21 Viz též  claim zkoumaného Scuk.cz:  „Shrnuto –  všechno  směřujeme k tomu,  abychom s vámi na 

Scuku  sdíleli  pouze  autentické a  relevantní zkušenosti  našich  hodnotitelů.“  (zdroj: 

http://www.scuk.cz/hodnotitele/, zvýraznění původní)
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sociálních  sítí  je  proto  třeba  dosáhnout  určité  kritické  masy  jedinců  poskytujících 

informace, aby projekt fungoval a plnil svůj účel22. 

 3.1.1 Kvalita obsahu jako základ reputačního webu a příklady její 
regulace

Tak  jako  u  jiných  typů  UGC  vystává  i  u  reputačních  webů  otázka  kvality 

dodávaného  obsahu  (viz  pozornost  věnovaná  tomuto  rysu  UGC  akademickými 

výzkumy, zmíněná v kapitole 2.4). V případě těchto projektů jde - vzhledem k jejich 

záměru poskytovat relevantní a reálná doporučení - o problém o to zásadnější. Autory 

hodnocení  mohou  být  i  laici,  jejichž  text  není  vzhledem k  neznalosti  problematiky 

relevantní, či osoby na hodnocení zainteresované, které mohou kvalitu obsahu vědomě 

kompromitovat  ve  snaze  o  vylepšení  vlastní  reputace  či  poškození  konkurence  (viz 

např. Chen et al., 2011, nebo článek Why Yelp has a Review Filter, Stoppelman, 2009). 

Aby si tedy udržely kvalitu a tím i kredibilitu a věrnost publika, musí reputační weby 

svůj obsah nejrůznějšími způsoby regulovat (jak srozumitelně a názorně vysvětluje i 

krátké video ve výše uvedeném Stoppelmanově článku). 

 K tématu řízení kvality online obsahu existuje obsáhlá literatura (viz Chen et 

al.,  2011;  Forman  et  al.,  2008),  zabývající  se  právě  užitečností  jeho  moderace  a 

zkoumající metody vedoucí k lepší funkčnosti projektů založených na UGC. Jedním ze 

způsobů, jak zvýšit důvěryhodnost, je určitá de-anonymizace hodnotitelů. Na základní 

úrovni tuto funkci plní nutnost založit si uživatelský účet, jako to dělá právě Yelp, Qype 

nebo  TripAdvisor  ve  snaze  vyloučit  psaní  zcela  anonymních  či  automaticky 

generovaných příspěvků; vyšší míra identifikace hodnotitele pak může důvěryhodnost 

dále zvyšovat. Forman a jeho spolupracovníci (2008) na případu uživatelských recenzí 

produktů na Amazon.com ukazují, že hodnocení od uživatelů, kteří ve svých textech či 

na svém profilu poskytují určitou míru informací o sobě, jsou častěji hodnocena jako 

užitečná, protože vzbuzují větší důvěru ve zdroj a jeho dobré úmysly s komunitou, než 

hodnocení anonymních uživatelů (a dokonce mají vliv na prodejnost jednotlivých knih). 

Že to tak funguje i v případě Scuku, si myslí hodnotitelé  higgsův_boson či Martina:

22 Což  se  patrně  nepodařilo  například  službě  Google  Hotpot,  pokusu  společnosti  Google  o 

gastronomický  reputační  web.  Ač  původně  existující  jako  samostatná  stránka,  byla  po  pouhých 

několika měsících integrována do všeobecné služby Google places (van Grove, 2011).
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„Pokud je za něčím konkrétní  osoba,  lidi  k tomu mají  větší  důvěru,  není  to nějaký 

anonymní hejno – i Scukaři, byť pod přezdívkou, jsou tou historií, těma recenzema vlastně jako 

zveřejněný.“ 

„Já bych zdůraznila,  že ty informace,  co si  tam člověk může  přečíst,  nejsou jenom 

anonymní  hodnocení,  ale  že  každej  ten člověk dává do recenze nějakej  svůj  názor  a svoje 

kritéria.“

U dlouhodobě existujících komunit se pak na základě předchozích recenzí může 

etablovat až určitá identifikace s konkrétními hodnotiteli (Forman et al., 2008), což je 

rovněž  případ  Scuku,  například  pro  hodnotitele  Vydra:  „Potřebuju,  aby  mi  recenzent 

poskytl  dost  informací  o  sobě,  o  svým vkusu,  abych  si  na  něj  mohl  vytvořit  „překladovej  

slovník“. Mám tam pár lidí, u kterejch vím, že když pochválej ten podnik oni, tak že já tam 

budu na 95% spokojenej taky.“

Podle zkušenosti správců se zpětnou vazbou od veřenosti to tak funguje nejen 

uvnitř komunity, ale i navenek, u publika Scuku: „Lidi, co Scuk sledujou, mají vytipovaný 

svý hodnotitele, který je baví víc a se kterýma se shodujou.“ (Michala)

Další  strategií  pro  kvalitnější  obsah  je  budování  reputace  jednotlivých 

hodnotitelů, vyjádřená nejčastěji jako takzvaná  karma. Přispěvatelé jsou veřejností či 

ostatními členy komunity odměňováni za kvalitní obsah různě vyjádřenými plusovými 

body, které se projeví rostoucí karmou a tím i reputací v komunitě; naopak nekvalitní 

příspěvky  hodnocení  snižují.  Výše  karmy  pak  může  sloužit  jako  indikátor 

důvěryhodnosti  hodnotitele,  a  například  Yelp  a  Google  Places  tak  prioritizují  v 

zobrazování hodnocení od dobře hodnocených uživatelů. Navíc, vyjádření respektu od 

ostatních členů komunity (peer recognition – viz Forman et al., 2008) je přispěvateli 

vnímáno  velmi  pozitivně  a  funguje  tudíž  jako  motivace  pro  publikování  kvalitního 

obsahu (viz Forman et al.,  2008; Chia,  2012; Bruns,  2008),  jak potvrzuje i  jedna z 

hodnotitelek Scuku: „Ta komunita je pro mě důležitá,  takže takováhle interakce  [myšleno 

komentář k recenzi, pozn.aut] mě fakt potěší.“ (Hanka)
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Chen et al. (2011) doporučují v zájmu zvýšení obsahové kvality doplnit klasický 

reputační systém ještě moderací jednotlivých příspěvků – například ze strany vybraných 

hodnotitelů, kteří fungují jako recenzenti obsahu. V takovém systému svou karmu mají 

nejen hodnotitelé, ale i jednotlivé příspěvky, a mohou tudíž být snáze tříděny a řazeny 

podle užitečnosti, jako to dělá například technologické diskusní fórum Slashdot.org. 

Obsahový filtr může být i automatický, prověřující náhodně nalezené příspěvky 

a vyřazující ty podezřelé, což je případ třeba Yelp.com. Regulace může probíhat též 

ještě  před  publikací  příspěvků,  prostřednictvím  ad  hoc  moderátorů  –  arbitrů,  kteří 

kontrolují každou změnu a řeší případné stížnosti,  jako to dělá Známýlékař.cz  nebo 

TripAdvisor. 

Další  a  široce  rozšířenou  rovinu  ochrany  představuje  písemná  kodifikace 

žádoucího chování, tedy etické kodexy, podmínky užití, komunitní pravidla či jakkoliv 

jinak nazvaný text, zveřejněný na stránce a definující zásady jejího užívání, se kterými 

uživatel vyjadřuje explicitní či implicitní souhlas. Velmi silným regulačním opatřením, 

které využívá právě i  Scuk, je omezení  přístupu do přispěvatelské sekce - například 

Nejremeslnici.cz umožňují  hodnocení pouze registrovaným zákazníkům po vykonání 

zakázky.  Výhodou tohoto  regulativu  je  odstínění  irelevantního  či  falešného  obsahu, 

nevýhodou pak jeho nižší  přírůstek  – omezená  komunita  logicky vyprodukuje  nižší 

množství obsahu než široká veřejnost.

 3.2 Kvalita jako výsledek demokratického vyjednávání  

komunitního média (negotiated quality)

Kromě reputační složky můžeme Scuk definovat i jako komunitní médium (viz 

Carpentier, 2009: 25): slouží potřebám určité komunity milovníků jídla, kterou zároveň 

posiluje  a  dává  možnost  vyjádření  lidem  mimo  tradiční  mediální  struktury  (pan 

Cuketka: „dát lidem hlas“). Do jisté míry naplňuje i definici komunitního média jako 

alternativy  k mainstreamové  produkci  –  byť  se  nejedná o  žádný subkulturní  zine  s 

politickou ideologií v tradičním slova smyslu, jeho deklarovaným cílem je nabídnout 

publiku jiný přístup ke kvalitě než ostatní gastronomii věnované mediální obsahy jako 

například recenze v tištěných médiích, jiné gastroweby či Maurerův žebříček hodnocení 

  

  28

    



  

restaurací. (Vymezování se vůči těmto obsahům je červenou nití rozhovorů s hodnotiteli 

i správci webu, jak to reflektuji i v následujících kapitolách.)

A  právě  komunitní  média  nabízejí  podle  Carpentiera  prostor  pro  jiná  než 

etablovaná pojetí  kvality – tradiční  modely artikulující  kvalitu  jako cosi „stabilního, 

daného  a  téměř  univerzálního“,  ač  je  přitom  často  formulovaná  externě  a  s 

partikulárním zájmem (viz Carpentier, 2009: 13). Carpentier naopak pohlíží na kvalitu 

(kulturního  artefaktu  –  například  mediální  produkce)  jako  na  diskursivní  konstrukt, 

který je výsledkem mocenských vztahů a zahrnuje v sobě hierarchizaci a distinkci (zde 

se  dostáváme  až  na  pole  Bourdieuova  kulturního  kapitálu,  kterému se  blíže  věnuje 

kapitola  bezprostředně následující). V zájmu demokratizace  konceptu  kvality  a  širší 

společenské participace na jeho definování proto navrhuje zaměřit se na proměnlivý a 

kontinuálně vyjednávaný charakter kvality, a chápat jej jako „dialogicko-participativní 

proces, kde všichni aktéři včetně členů publika mohou přispět k definování kvality.“ Jak 

vyplývá  z  jeho  kvalitativní  studie  rakouských  a  švýcarských  komunitních  rádií, 

otevřené  prostředí  těchto  stanic  umožňuje  větší  participaci  nejrůznějších  sociálních 

skupin a slouží ke kontinuální kolektivní negociaci vnímání kvality a její re-artikulaci, 

například z  profesního hlediska:  od dokonale zvládnuté profesionální  práce je důraz 

posunut  na  „autenticitu,  oddanost,  empatii  a  subjektivitu“.  Carpentierův  procesuální 

koncept kvality poslouží v této práci k mapování toho, jak a zda vůbec probíhá tento 

vyjednávací a reartikulační proces v rámci Scuku.
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 4 Motivace k účasti: Scuk.cz jako nositel 
nejrůznějších forem kapitálu

Druhým aspektem komunity Scukařů, kterým se tato práce zabývá, je motivace 

uživatelů  k  účasti  na  projektu,  který  vyžaduje  určitou  časovou,  mentální  i  finanční 

investici svých účastníků, aniž by je za to odměňoval tradiční finanční cestou – jak je 

ostatně  pro  většinu  UGC typické:  „Většina  UGC vzniká  bez  očekávání  odměny  či 

zisku.  Motivační  faktory zahrnují  spojení s ostatními  členy komunity,  získání určité 

slávy, proslulosti či prestiže a sebe-vyjádření.“ (OECD 2007)

Jako teoretický rámec k uchopení tohoto jednání mi poslouží koncept kulturního 

a sociálního kapitálu, kterými se zabýval francouzský sociolog Pierre Bourdieu, a jeho 

pozdější  derivace  od  navazujících  autorů.  Zkoumaná  komunita  Scukařů  je  totiž 

případem mikrosvěta, „v nichž je nezištnost odměňována. Nejtypičtějšími z takových 

světů jsou vedle rodiny a veškerých rodinných směn různá pole kulturní produkce, pole 

literární,  umělecké,  vědecké  atd.,  mikrosvěty,  jež  se  ustavují  na  základě  zvrácení 

základního  zákona ekonomického  pole  a  pozastavují  platnost  zákona ekonomického 

zájmu.  To ale neznamená,  že by v nich neexistovaly jiné formy zájmu.“ (Bourdieu, 

1998: 116)

Jinou formou zájmu může být právě snaha získat odlišný druh kapitálu, který v 

daném poli  slouží  k  definici  pozice  jedince a  zároveň k jejímu  upevnění.  Bourdieu 

chápe  sociální  prostor  jako proměnlivé  pole  vztahů,  v  němž  jsou sociální  pozice  a 

životní styl jedinců determinovány a diferencovány množstvím  kulturního (vzdělání, 

výchova,  specifické  kompentence)  a  ekonomického (bohatství)  kapitálu,  kterým 

disponují.  Vzhledem k tomu,  že  vlastnictví  kapitálu  je  „zároveň zbraní“  (Bourdieu, 

1998: 20), umožňujícím tento kapitál získávat a kumulovat a udržet či budovat si tak 

svou pozici  v  tomto  „poli  sil“  (ibid:  38),  je  v  zájmu sociálních  aktérů  tohoto  pole 

nejrůznější formy kapitálu získávat; schopnost jeho získávání a preference jednotlivých 

forem  jsou  opět  podmíněny  pozicí  v  tomto  poli.  Další  takovou  užitečnou  formou 

kapitálu je kapitál společenský (sociální), který „nevychází ani tak z toho, co znáte, ale 

koho znáte a kdo zná vás. Kontakty ve formě přátelství, vztahů, asociací a známostí 

mohou být nositeli statusu.“ (Thornton, 1996) 
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Scuk.cz představuje případ skupiny, která vzhledem ke svému charakteru může 

svým členům poskytovat značné množství sociálního i kulturního kapitálu.  Je řízená 

poměrně  známou  osobou českého  internetu23 –  zakladatel  Martin  Kuciel  patří  mezi 

nejstarší  a  nejznámější  foodbloggery  v  Čechách,  díky  svému  působení  v  Týdnu  je 

známý i skrze mainstreamová média, a je zvláště v komunitě milovníků jídla značně 

respektován,  byť  samozřejmě má i  své oponenty24.  Příslušnost  k této komunitě  tedy 

může fungovat  jako zdroj  sociálního  kapitálu  díky sdílení  prostoru  s  respektovanou 

autoritou a lidmi podobného smýšlení  v rámci  oboru,  který hodnotitele  zajímá,  tedy 

jídlo25. Navíc se jedná o komunitu uzavřenou, s omezenou možností vstupu, což může 

navozovat  pocit  člena  elitního  klubu,  jak  to  reflektuje  například  hodnotitel 

higgsuv_boson: 

„Obrovskej  přínos je,  že člověk vidí ty lidi na akcích,  že se dostane do kontaktu s 

ostatníma lidma, má tu možnost zapojit se. Co si budem povídat, je to členství v klubu.  […] 

Člověk je ješitnej.“

„Hrozně mě  to zaujalo a taky mi  to  dost  lichotilo  – osloví  tě  uznávanej  recenzent 

restaurací s tím, že by ses mohl dělit o svoje zážitky z restaurací, to je super.“  (Jan Beneš a 

jeho pocit pýchy nad nabídkou účasti v projektu ještě v neveřejné verzi)

Pocit  „elitního  klubu“  se  sdílenými  hodnotami  funguje  i  v  intencích 

subkulturního kapitálu,  který zavedla Sarah Thorntonová ve své práci Club Cultures 

(Thornton,  1996),  věnované  britským  klubovým  komunitám.  Subkulturní  kapitál 

představuje rozpracování konceptu kapitálu kulturního v podmínkách určité komunity 

se  sdíleným  konkrétním zájmem  –  je  to  schopnost  sledovat  nejnovější  trendy,  mít 

rychlejší či privilegovaný přístup k informacím a statkům, které daná skupina chápe 

jako hodnotné a distinktivní mimo jiné také proto, že nejsou přístupné každému:

„Acces to information is restricted in every term. We are not all plugged in, so 

to speak, and certainly not into some central bank of sight and sound. In fact, being 

23 Například podle serveru klaboseni.cz, zabývajícího se českým twitterem, je na 46. místě v žebříčku 

TOP101 nejvlivnějších osobností sociálních sítí v ČR a SR. (http://www.klaboseni.cz/top-twitter.php)

24 Tento názor opíráme jak o vyjádření Scukařů a členů širší komunity kolem cuketka.cz a scuk.cz, u 

kterých nicméně respekt není až tak překvapivý, tak o jeho převážně pozitivní mediální obraz, viz 

např. Pospěchová, 2011)

25 Bourdieu upozorňuje, že - stejně jako pozice aktérů - je proměnlivá, kulturně a historicky podmíněná i 

hodnota kapitálu, který se stává distinktivním, pouze pokud je jako takový vnímán svým okolím.
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„hip“  or   „in  the  know“ is  testimony to  the  very selective  nature  of  contemporary 

communications;  subcultural  capital  is  defined  against  the  supposedly  obscene 

accessibility of mass culture.“ (Thornton, 1996: 126; kurzíva LK) 

Subkulturní kapitál tedy představuje možnost vymezení se vůči tomu, co daná 

komunita vnímá jako mainstream, možnost definovat se jako příslušník skupiny stojící 

mimo to  běžné a  profánní. Scuk jako nemasovou záležitost pro užší segment publika 

definují i jeho zakladatelé: 

„Nejsme ten mainstream, kterej se propírá v diskusích na Idnesu, nás prostě následujou 

lidi, který to zajímá, který tomu nějakým způsobem věřej. Ti ostatní nás stejně nemusí zajímat,  

protože pro ně to přínos nikdy nebude [viz poznámka č. 25, pozn. aut.]. My nemáme ten model 

být masově zaměřený jako nějaký masový médium a přizpůsobovat tomu ten obsah, aby to bylo 

široce vstřebatelný.“ (Michala a pan Cuketka)

Naznačený  odstup  od  mainstreamu  a  masových  médií,  vnímaných  jako 

disparaged other (tedy to, k čemu je pociťován despekt a jasná distinkce a distance26 – 

viz Thornton, 1996: 111) je silně pociťován i v komunitě, zde například higgsuv_boson 

vyjadřuje svůj pocit superiority Scuku nad Maurerovým žebříčkem restaurací27 a  vox 

populi panujícím na službě Google places:

„Z Maurera nikdy nic nevypadlo – nikdo neví, jestli počítá unikátní IP adresy, nebo jak 

k těm číslum dochází.  […]  Scuk může působit jako protiváha takovejm těm anonymizérům, 

jako když ti na Googlu vypadnou třířádkový nadšený recenze na špatný hospody.“ 

V  průběhu  sběru  a  analýzy  dat  jsem  u  respondentů  narazila  také  na  silně 

pociťovanou emoční  vazbu se skupinou, kterou mi umožnila  konceptualizovat  práce 

Waskové a  Faraje  (2005).   Ve své  studii  o  motivaci  k  uživatelské  aktivitě  v  rámci 

elektronického  diskusního  fóra-poradny  v  komunitě  amerických  právníků 

rozpracovávají  sociální  kapitál  do 4 distinktivních  forem,  jednou z nichž je  kapitál 

vztahový (relational capital),  existující ve skupině, pokud její členové: „(...)  se silně 

26 Distinction: „Knowing that manner is a symbolic representation whose meaning and value depend as 

much on the perceivers as on the producer,  one can see how it is that the manner of using symbolic 

goods, especially those regarded as the attributes of excellence, constitutes one of the key markers of 

´class´ and also the ideal weapon in strategies of distinction, that is, as Proust put it, ´the infinitely varied 

art of marking distances.´“ (Bourdieu, 2010:59)

27 Viz www.grandrestaurant.cz 
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identifikují se skupinou, důvěřují ostatním v rámci skupiny, vnímají povinnost účastnit 

se  skupinového  života  a  uznávají  a  dodržují  skupinové  kooperativní  normy“ 

(Wasko&Faraj,  2005).  Tyto  fenomény,  ve  zkoumaném  projektu  výrazně  přítomné, 

poskytují  členům  skupiny  pocit  sdílených  hodnot  a  norem,  pocit,  že  někam  patří 

(feeling of belonging  – Thornton, 1996) a mohout tak navozovat pocit ontologického 

bezpečí (viz Volek, 1998), o kterém mluví i Jakub Macek ve svém příspěvku o sociální  

kuraci na konferenci Transmedia Generation (Macek, 2012a).
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 5 Metody analýzy
Po nastínění teoretických konceptů, které budou používány pro popis sociálních 

procesů  regulace  kvality  a  motivace,  fungujících  v rámci  projektu  Scuk.cz,  se  nyní 

dostáváme  k  vlastní  analýze,  postavené  především  na  kvalitativních  rozhovorech  s 

hodnotiteli  a  správci. Po  metodologickém  ukotvení  budou  v  dalších  kapitolách 

následovat  obě  části  vlastní  analýzy  –  popis  dynamiky  regulačních  opatření  a 

hodnotitelských motivací.

 5.1 Metodologická východiska

Cílem  mého  výzkumu  bylo  postihnout  proces  tvorby  obsahu  Scuk.cz,  tedy 

recenzí gastronomických zařízení nejrůznějšího druhu, s důrazem na způsoby a praktiky 

komunity, vedoucí k zajištění obsahové kvality. V souladu s teoretickými východisky, 

nastíněnými v předchozí části  práce,  mne zajímaly jak regulační  opatření  a vnímání 

kvality  nastavená správci  webu, tak subjektivní  přístup ke kvalitě,  jak jej  vnímají  a 

aplikují sami autoři recenzí, a vzájemný vztah těchto dvou pohledů. Druhým záměrem 

výzkumu bylo též postihnout motivaci autorů recenzí k podílení se na projektu. Ptám se 

tedy:

1. Jaká regulační opatření obsahové kvality Scuk.cz využívá? Jaká kritéria 

kvality správci uplatňují?

2. Jak vnímají kvalitu a proces jejího řízení hodnotitelé?

3. Jakou formou probíhá proces artikulace a negociace kvality?

4. Jaká je motivace hodnotitelů účastnit se projektu Scuk.cz? 

První  tři  otázky  tvoří  společnou  perspektivu  ke  zkoumání  kvality,  čtvrtá  je 

samostatně řešená ve zvláštní kapitole o motivacích.

Práce  zkoumá  jeden  konkrétní  případ  uživatelsky  generovaného  obsahu  a 

komunity,  která  ho  vytváří.  Vzhledem  k  charakteru  výzkumu  a  jeho  orientaci  na 

individuální vnímání a vyjednávání kvality textů a motivace jejich autorů (ptám se „co, 

jak a proč sociální aktéři činí a jak svému jednání rozumí a jak je reflektují“, Macek, 

2012b) jsem zvolila přístup kvalitativní, který je vhodný právě pro hloubkové zkoumání 

a „porozumění danému výseku sociální reality“ (ibid.). Jak píší Strauss a Corbinová v 
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knize Základy kvalitativního výzkumu, kvalitativní výzkum umožňuje „odhalit podstatu 

něčích zkušeností s určitým jevem (…). Kvalitativní metody se užívají k odhalení a 

porozumění tomu, co je podstatou jevů, o kterých toho ještě moc nevíme. Mohou být 

také použity k získání nových a neotřelých názorů na jevy, o nichž už něco víme. V 

neposlední řadě mohou kvalitativní metody pomoci získat o jevu detailní  informace, 

které se kvantitativními metodami obtížně podchycují.“ (Strauss & Corbinová, 1999)

 5.2 Vymezení materiálu

Jako základní zdroj analytického materiálu pro obě oblasti výzkumu (kvalita a 

motivace) slouží kvalitativní rozhovory se členy komunity - správci webu a přispěvateli. 

Tento  ad  hoc  získaný  materiál  je  doplněn  relevantními  pasážemi  jiných  forem 

komunitní  komunikace:  příspěvky na uzavřeném diskusním fóru Scukařů na serveru 

www.cuketka.cz a emailová komunikace s respondenty. V části věnované kvalitě jsou 

analyzovány také dokumenty Standardy a hodnocení na Scuku a Kodex hodnotitele, 

dále pak text publikovaných recenzí a příslušných komentářů (Plné znění uvedených 

dokumentů je k dispozici v sekci Přílohy.)

 5.3 Metody sběru dat

Rozhovory s účastníky byly vedeny formou rozhovoru pomocí návodu (Hendl, 

2008); návod, tedy opora pro vedení rozhovoru, je součástí práce jako příloha č. 1 a 2. 

Volnější struktura tohoto typu rozhovoru umožňuje v rámci interview probrat všechna 

pro výzkum důležitá témata a udržet jeho směr, ponechává však tazateli volnost v řazení 

i  formulaci  otázek.  Zároveň  také  umožňuje  přizpůsobit  se  v  průběhu  rozhovoru 

respondentovi, tj. například věnovat v konkrétních relevantních případech více prostoru 

tématům,  skutečnostem  a  konceptům,  které  respondent  sám  viditelně  vnímá  jako 

důležité,  nebo  které  v  průběhu  výzkumu  výzkumníkovi  vyplynou  jakožto  nové 

informace či hlediska potenciálně přínosná pro probíhající analýzu. 

Výběr  respondentů  pro  rozhovory  probíhal  pomocí  účelového  vzorkování 

(purposive sampling), kdy jsou konkrétní jednotky vybrány proto, že věříme, že nesou 

cenné informace a jsou důležité pro pochopení procesu (viz Lindlof a Taylor, 2011). 
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Jedná  se  tedy  o  subjektivní  volbu  výzkumníka,  jejíž  proces  bude  v  následujících 

odstavcích blíže rozveden a zdůvodněn.

Prvními respondenty byli ve společném rozhovoru zakladatel a správce Scuku, 

tedy Martin Kuciel alias pan Cuketka a jeho nejbližší spolupracovnice Michala, klíčové 

osoby s jedinečnými informacemi (viz Lindlof a Taylor, 2011). Klíčoví jsou jednak pro 

svou roli v projektu -  určují „pravidla hry“ a fungují jako gatekeepers  (Hendl, 2008) 

rozhodující o tom, koho mezi přispěvatele vpustí, což představuje prvotní filtr pracující 

nutně  s  určitou  představou  kvality  a  kompetencí.  Vzhledem k  tomu,  že  jedním ze 

záměrů výzkumu bylo právě zkoumání pojetí  kvality a jejích kritérií  také z pohledu 

„shora“, jsou důležití také jako autoři etického kodexu a Standardů hodnocení i tím, že 

se v rámci „každodenního“ života Scuku podílejí na hodnocení publikovaných recenzí. 

Ze své pozice také dále moderují a nastavují podmínky již existující komunitě - jak 

formováním  uživatelského  prostředí,  tak  organizací  společenského  života.  Dále 

představují jedinečný zdroj informací o zájemcích o členství, genezi projektu či dalších 

údajů, ke kterým nikdo jiný nemá přístup (např. množství odmítnutých, tedy drop-out 

rate, a důvody k jejich odmítnutí) a které byly pro práci důležité. V neposlední řadě mne 

zajímalo i jejich doporučení na další respondenty z řad přispěvatelů Scuku (aniž bych 

jej však nutně využila v rámci snowball sampling).

Dále byli (v období červen 2012 – březen 2013) dotazováni „řadoví“ členové 

komunity,  tedy  hodnotitelé,  kterých  bylo  celkem  jedenáct  –  tento  počet  byl  veden 

teoretickým  nasycením  i možnostmi  výzkumu.  Cílem  analýzy  bylo  dokumentovat 

možnou  varietu  fenoménu,  pro  výběr  jednotlivých  respondentů  jsem  tedy  zvolila 

strategii  vzorkování  o  maximální  variaci  (Hendl,  2008).  Kromě  jisté  snahy  o 

demografickou pestrost (věk, pohlaví, sídlo, zaměstnání), byli respondenti vybíráni také 

z  hlediska  různorodosti  délky  a  intenzity  přispívání  na  Scuk  a  participaci  na 

komunitních  akcích.  Vybraný  vzorek  tedy zahrnoval  více  či  méně čerstvé  nováčky, 

hodnotitele s víceletou zkušeností,  kteří se přidali  po zveřejnění Scuku, i ty,  co byli 

osloveni  přímo  panem Cuketkou ještě  v  rámci  neveřejné  verze  a  jsou tedy součástí 

projektu v podstatě od samého začátku. Do vzorku byli  vědomě zvoleni respondenti 

tvořící jádro komunitních akcí, hodnotitelé účastnící se spíše svými psanými příspěvky 

než  off-line  přítomností  i  ti,  kteří  na  Scuku  nějakou  dobu  nejsou  příliš  aktivní  ani 

jedním způsobem. Celkem se jedná se o 6 mužů a 5 žen mezi 20 a 50 lety, v převážné 
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většině aktuálně žijících v hlavním městě (aniž by z něj však nutně pocházeli), dva z 

respondentů byli mimopražští. Snaha o pestrost vzorku neměla v žádném případě za cíl 

reprezentativitu studie, pouze vychází z premisy, že odlišné postavení v „sociálním a 

kulturním poli“ by mohlo přispět k různorodosti pohledů (Lindlof  & Taylor, 2011).

Tabulka č. 3: Seznam respondentů a jejich demorafické charakteristiky

Jak ukazuje seznam respondentů, zkoumaná skupina svými charakteristikami v 

žádném  případě  nepředstavuje  reprezentativní  vzorek  české  populace28 –  všichni 

respondenti jsou vzdělaní příslušníci minimálně střední třídy, žijící ve větších městech a 

vykonávající  nemanuální  povolání.  Jejich  kulturní  i  ekonomický  kapitál  (Bourdieu, 

1998) je tedy spíše vysoký.  Nutně se to  projevuje i  v jejich způsobu vyjadřování  a 

uvažování;  téměř  všechny  rozhovory  obsahovaly  značnou  míru  kontextualizace  a 

reflexe své činnosti  na Scuku, jak bude ostatně  dále  vidět  i  z některých citovaných 

pasáží v analytické části.

 5.4 Metody analýzy dat 

Všech 11+1 rozhovorů bylo  zaznamenáno na diktafon a  poté transkribováno 

pomocí  selektivního  a  shrnujícího  protokolu  (Hendl,  2008).  Přepisy  byly  dále 

analyzovány metodou tematického kódování a analýzy, která umožňuje „segmentovat, 

28 Představuje však poměrně typický obrázek scukařské komunity, tvořené převážně vzdělanými lidmi z 

Prahy či ostatních větších sídel. I oba správci – pan Cuketka a Michala – jsou vysokoškolsky vzdělaní 

příslušníci pražské střední třídy.

  

Respondent Pohlaví Bydliště Povolání Vzdělání
Lukas M 40 Praha Ředitel společnosti VŠ
Jan Beneš M 30 Praha Novinář VŠ
Paul M 25 Praha Student medicíny Student VŠ
Vydra M 30 Praha Překladatel VŠ
Kateřina Z 30 Praha Lektorka komunikace VŠ
Martina Z 40 Praha Nutriční specialistka VŠ
Elena Z 30 Praha Asistentka v IT SŠ
Hanka Z 30 Hradec Králové Reklamní textařka VŠ
Petr Werner M 30 Brno IT expert VŠ
Scamorza Z 20 Praha Studentka žurnalistiky, PR Student VŠ
higgsuv_boson M 40 Praha Vědecký pracovník VŠ

Věková 
skupina
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kategorizovat,  sumarizovat  a  re-konstruovat  kvalitativní  data  způsobem,  který 

zachycuje  důležité  koncepty  ve  vzorku“  (Given,  2008).  Tematická  analýza  začíná 

seznamem témat,  která  v sebraných datech očekáváme a následně hledáme;  v mém 

případě se jednalo o několik okruhů, odpovídajících výzkumným otázkám, konkrétně 

tedy  následující  témata:  Výběrová  procedura,  Standardy  hodnocení,  Etický  kodex,  

Palcování,  Negociace,  Nároky  na  kvalitní  text,  Kulturní  kapitál,  Sociální  kapitál,  

Motivace.  V  průběhu  procházení  sebraných  dat  pomocí  seznamu  témat  jsou  pak 

nacházeny  pasáže  reprezentující  je  konkrétními  projevy,  ze  kterých  se  v  případě 

častějšího výskytu staly ustálené, s tématem spojené kódy. Nalezené projevy témat byly 

ručně zaznamenávány k jednotlivým tématům pomocí tabulek výskytu, které umožnily 

v  průběhu  analýzy  sledovat  jak  výskyt  jednotlivých  fenoménů,  tak  jejich  valenci, 

různorodost či  jednotu projevů, a samozřejmě autora citátu,  aby byl  posléze ve fázi 

textové formulace analýzy dohledatelný pro ilustraci popisovaných zjištění. Například 

téma Nároky na kvalitní text je v datech manifestováno mj. následujícími výrazy/kódy: 

Konzistence,  Faktická  správnost,  Informativnost,  Gramatická  správnost,  Délka,  

Vyargumentováno,  Nová  informace,  Přidaná  hodnota,  Literární  styl,  Opakovaná  

návštěva, atd. Konkrétní projevy jednotlivých témat kromě nacházení společných rysů 

sloužily naopak také k demonstraci variety fenoménu, jako tomu je například u tématu 

Palcování, kde respondenti vykazovali značnou různorodost aktivity od systematické po 

minimální,  zohledňující  status nováčka,  což  je  později  popsáno  v  části  analýzy 

věnované  regulačnímu  opatření  kontinuální  moderace  pomocí  karmy  hodnotitele 

(kapitoly 6.2 a 6.1.2).

V průběhu tohoto  kódování  zároveň  vyvstávaly  ze  sebraných  dat  souvislosti 

mezi tématy a kódy i témata zcela nová, která tak rozšiřovala seznam těch původních 

(například  identifikace  se  skupinou,  odpovědnost,  heterogenita-homogenita,  nástroj-

komunita, vymezení se vůči okolí / médiím / konkurenci, zvyšování kvalifikace, desire to  

text,  Scuk  jako  platforma  sdílení  informací).  Proces  kódování  probíhá  v  případě 

tematické analýzy do jisté míry zároveň s interpretací, což se v tomto případě projevilo 

postupným  uvědomováním  si  a  formulováním  vzorců  a  zastřešujících  konceptů 

(například  myšlenková jednota – like-mindedness, vysoká vlastní laťka jako regulativ  

nebo emoční vazba – love-brand).  Vztahy mezi jednotlivými tématy a jejich projevy i 

vznikající  koncepty  a  hypotézy  byly  zaznamenávány  pomocí  myšlenkových  map  a 

schémat,  které umožnily lépe propojit  zaznamenané fenomény a vizualizovat  vztahy 
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mezi  nimi.  Takto  byl  například  propojen  souhlas  s  normami,  vzájemnou  důvěru a 

identifikaci do zastřešujícího konceptu vztahového kapitálu a emoční vazby, nebo jsem 

si  uvědomila  vazbu  mezi  pocitem  odpovědnosti s  implicitní  internalizací  etického 

kodexu Scuku či na vyšší  úrovni příčinnou souvislost mezi pocitem  odpovědnosti ke 

skupině, vysokými nároky na text, komunitním životem a nižší frekvencí přispívání texty, 

které tvoří jedno z hlavních zjištění následující analýzy. Podobně tomu bylo i s popisem 

vzájemné  dynamiky  jednotlivých  regulačních  opatření,  kde  z  interpretace  a 

konceptualizace pomocí výše uvedených metod vyvstala výrazná role, jakou v tomto 

procesu hrají vlastní kritéria hodnotitelů.

 5.5 Etické otázky a validita výzkumu

Všichni respondenti byli seznámeni se záměrem výzkumu a požádáni o souhlas 

s  citováním  rozhovorů  pro  účely  práce,  který  mi  poskytli.  Projevili-li  v  průběhu 

rozhovoru  či  později  přání  některé  pasáže  nezveřejňovat,  jejich  přání  bylo 

respektováno.  Po dohodě s vedoucím práce Mgr.  Švelchem byly přezdívky v zájmu 

výzkumné etiky ještě anonymizovány.29 

 V zájmu kvality výzkumu je třeba osvětlit pozici výzkumníka v komunitě. Jsem 

její součástí téměř od počátku (neprošla jsem dotazníkem, byla jsem oslovena správci 

ještě  v  neveřejné  verzi)  a  patřím  mezi  exponovanější  členy.  Dříve  jsem  patřila  k 

nejintenzivnějším  přispěvatelům,  aktuálně  publikuji  texty  výrazně  méně  často,  ale 

účastním se většiny organizovaných akcí Scuku. S některými respondenty mne pojí více 

či méně intenzivní přátelské vazby, s některými se znám minimálně nebo jsem je při 

rozhovoru viděla poprvé. Přátelská vazba by mohla být vnímána jako nedostatek ve 

smyslu  možného  zkreslení  výzkumníkem,  myslím  si  však,  že  v  případě  tohoto 

konkrétního  kvalitativního  výzkumu  se  jednalo  spíše  o  mírnou  výhodu  –  jednak  v 

otevřenosti respondentů směrem k někomu, koho znají a respektují jako insidera (tedy 

nižší zkreslení informantem), jednak co do ochoty se účastnit a poskytnout informace - 

až na jeden případ odmítnutí jsem se u všech oslovených hodnotitelů setkala s velmi 

vstřícnou reakcí na žádost o rozhovor i na případné ex-post doplňující otázky. 

29 Z etických důvodů také záznamy rozhovorů figurují jako příloha práce jen ve formátu neveřejného 

CD (příloha č. 8)
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Vzhledem k tomu, že rozhovor poskytli všichni dobrovolně, v ovzduší vzájemné 

důvěry a působili v průběhu komunikace konzistentně, se domnívám, že získaná data 

jsou  pravdivá  a  umožňují  validní  závěry  i  bez  soustavné  triangulace.  V  několika 

případech  však  byly  získané  výpovědi  konfrontovány  s  relevantním  textovým 

materiálem, například Standardy hodnocení či recenzí.
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 6 Scuk.cz a dynamika regulace obsahové kvality
Prvním cílem této práce je odpovědět na komplexní otázku, jakými konkrétními 

procesy je v rámci projektu Scuk.cz regulována obsahová kvalita. V úvodní teoretické 

části jsem nastínila dva přístupy k regulaci obsahové kvality, aplikovatelné i v případě 

Scuku – vnější nastavení mantinelů reputačního webu a Carpentierovo vyjednávání o 

kvalitě v komunitním médiu. Mým cílem je tedy na následujících stránkách popsat a 

interpretovat dynamiku tohoto procesu v jeho celistvosti - popsat jak „shora“ nastavené 

mantinely  a  objektivně  existující  moderační  opatření,  definované  od  počátku 

zakladatelem webu panem Cuketkou, tak reflexe tohoto procesu a kvality jako takové 

„zdola“, z hlediska samotných hodnotitelů. Postupně tedy představím všechny roviny 

regulačního procesu obsahové kvality, které výzkum materiálu přinesl – od prvotního 

procesu výběru členů až po vlastní subjektivní nároky oslovených Scukařů, vyplývající 

z jejich výpovědí. V závěru této kapitoly se pak věnuji shrnutí regulačního procesu a 

interpretaci důležitosti jednotlivých jeho složek. 

Popis  regulačních  opatření  je  kontinuálně  prokládán  citacemi  z  rozhovorů, 

včetně reflexe ze strany hodnotitelů. Je to motivováno jak snahou ilustrovat fungování a 

reflexi  těchto  opatření  příklady  z  „terénu“,  tak  výše  popsaným  Carpentierovým 

konceptem negociované kvality, v souladu s kterým zároveň s regulačními opatřeními 

zkoumám i to, jak s nimi hodnotitelé  vyjednávají a zda a jakým způsobem je o nich 

vedena komunitní debata. 

Poznámka k citacím z rozhovorů:  Rozhovory byly  transkribovány v původní 

formě, jak byly zaznamenány, včetně obecné češtiny, nekompletní syntaxe, anglicismů 

či vulgarismů, a budou tak i dále citovány. Pro úplnost jsem na místech, kde to bylo 

užitečné  a  v  zájmu  lepšího  pochopení  vyřčeného,  doplnila  vysvětlení  kontextu  v 

hranatých  závorkách  –  jedná  se  zejména  o  reálie  z  gastronomické  scény,  které 

respondenti zmiňují.
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 6.1 Exkluzivita přístupu

Velmi výrazné externě nastavené regulační opatření a také zásadní rozdíl oproti 

výše  zmíněným  webům  typu  Yelp  či  TripAdvisor  představuje  fakt,  že  Scuk  není 

otevřeným  systémem  –   členství  v  hodnotitelské  komunitě  je  regulováno  už  na 

vstupu.Volbu uzavřené komunity uživatelů vysvětluje  pan Cuketka svou nedůvěrou v 

nemoderovanou internetovou interakci:

„Ta první fáze byla hodně opatrná, protože český prostředí je hodně divoký. Vůbec celý 

online prostředí je divoký, těch případů, kdy volná konverzace nedává dobrej obsah, to je jasný. 

Takže jsme určitě byli nejpřísnější na začátku.“

Spolusprávkyně  Michala formuluje pocit skepse i k množství osob, schopných 

psát o jídle v souladu s jejich představami: 

„Kolik tady může bejt vůbec v Česku lidí, který jsou schopný se nějak vymáčknout,  

smysluplně? […] Ty lidi jako nejsou.“

Scuk je tedy od počátku vědomě designován jako  elitní projekt,  jehož obsah 

vytváří  nikoliv  široká  síť  uživatelů  internetu,  ale  jen  uzavřená  komunita  vybraných 

hodnotitelů  (v  současné  ji  tvoří  83  přispěvatelů  neboli  "Scukařů"),  kteří  prošli 

dvoustupňovým procesem výběru30:

1. Vstupní dotazník – zájemce o členství musí nejprve vyplnit vstupní dotazník, 

ve kterém prozradí  něco o svých oblíbených podnicích a  sepíše krátkou ukázkovou 

recenzi. Vyplněné dotazníky, kterých se vrací asi polovina z celkového počtu zaslaných 

(konkrétně 440 z 914 žádostí31), pak hodnotí správci webu pan Cuketka a Michala. Na 

základě odpovědí respondentů rozhodnou, zda uchazeče pustí  do další  fáze -  což je 

případ poloviny z nich (219 lidí). 

2. Status nováčka a zkušební recenze - Pokud adept dotazníkem projde, získá 

přístup do veřejnosti neviditelného uživatelského rozhraní webu a možnost recenzovat v 

jakémsi  „testovacím provozu“:  jeho  recenze  jsou  viditelné  pouze  v  neveřejné  části 

webu, takže se nepromítají do hodnocení podniků, ale zavedení hodnotitelé je mohou 

ohodnotit a okomentovat. Když nováček nasbírá dostatek bodů karmy za alespoň pět 

30 Pro upřesnění: jak je uvedeno i v části věnované genezi projektu, pro část hodnotitelů (konkrétně 31) 

neplatí, že prošli celou touto procedurou, protože byli přímo osloveni Martinem Kucielem ještě v 

rámci neveřejné verze Scuku.

31 Všechna zde uváděná čísla byla platná k 17. 4. 2013.
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kvalitních recenzí, získává status plnohodnotného hodnotitele – což je případ 52 lidí, 

tedy necelé čtvrtiny z těch, kteří prošli sítem dotazníku. 

Na obě fáze tohoto procesu – zvláště dotazník - se nyní podíváme detailněji, 

neboť  představuje  jak  zásadní  síto  komunity,  tak  zároveň  nepřímou  artikulací 

kvalitativních kritérií ze strany správců. 

 6.1.1 Vstupní dotazník

Vstupní  dotazník  má  podobu  Google  Formuláře,  jehož  URL adresu  dostane 

spolu s  krátkým průvodním slovem každý uchazeč  mailem.  Kromě ověření  identity 

obsahuje  několik  otevřených  otázek,  které  se  ptají  na  oblíbené  podniky či  nedávný 

špatný zážitek, součástí je i napsání ukázkové recenze (celý dotazník je součástí práce 

jako Příloha č.3). Otevřenost otázek je záměr, kvitovaný panem Cuketkou jako metoda, 

kterou se nevhodní uchazeči nakonec usvědčí sami:

„My ty lidi  nenutíme se s  něčím konfrontovat,  aby popsali  nějakej  podnik nějakým 

způsobem, jak chceme. Necháváme to úplně volně, a už na volbě těch odpovědí je vidět, jestli  

se nás snaží nějak oblbnout a mají pár znalostí nakukanejch jenom z Pohlreicha.  [...] Z toho, 

jaký oblíbený podniky mají a proč tam chodí, jde [nízká laťka v jídle] odvodit úplně nejlíp.“ 

Celý výběrový proces na základě dotazníku probíhá intuitivně, což ale správci 

vnímají jen jako nepotřebnost explicitní škály, protože vzhledem k množství pročtených 

dotazníků ji sebevědomě cítí jako internalizovanou: 

„Myslím si, že by se to hodnocení dalo v pohodě převíst na nějakou bodovou škálu nebo 

formulář, kde bysme si to všechno odškrtali, ale my to děláme organicky. [...]  Ale když už těch 

dotazníků máš přečtenejch 400, tak to poznáš rychle.“

 A jaká jsou tedy vlastní kritéria, rozhodující o bytí a nebytí na Scuku? Nechme 

nejdřív mluvit samotné správce o nejčastějších důvodech odmítnutí:

„Nejčastější  důvod odmítnutí  a  největší  problém je  nízko posazená  laťka  na  kvalitu  v 

jídle32.  Potom v závěsu je to, že ty lidi neumí prostě psát.  [...] Neschopnost se vymáčknout, 

32 Jak již bylo řečeno v úvodu, detailní postižení a analýza kvalitativních kritérií, uplaňovaných v 

diskursu Scukařské komunity na restaurace, není předmětem této práce. Proto nám zde bude stačit 

konstatování, že kvalitativní kritéria jsou shrnuta v dokumentu Standardy a hodnocení na Scuku, který 
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popsat, co bylo na tom jídle špatně a co dobře, a umět to popsat – to já moc dobře znám z 

vlastní zkušenosti, protože dokud si to párkrát nezkusíš, tak není jednoduchý napsat ne jenom 

dobrý, špatný, ale - tohle bylo připálený, tohle bylo rozvařený.. Dalo by se to vyjádřit tím, jaký 

prostředky ty lidi používají při popisování, třeba klišé typu rozplývalo se to na jazyku nebo 

nemám tomu co vytknout. S laťkou související je nezkušenost – vidíš, že to jídlo má rád, vaří a 

nakupuje, ale je to třeba student,  kterej moc do restaurací nechodí.  [...] Nebo vidíš,  že moc 

necestujou, to je pro mě osobně hodně důležitý.“ (Michala)

Další zmiňované kritérium představuje „skromnost“, která podle obou správců 

slouží jako indikátor ega a zároveň schopnosti reálně ocenit vlastní kompetence: 

„Lidi, co to mají srovnaný, o jejichž textu můžeme říct, že je nějak pravdivej a poctivej, 

se v tom textu vyhýbají oblastem, kterým nerozuměj. Kdežto ty lidi, který tu bariéru nemaj, tak 

se pouštěj do věcí, který neznaj, aby to nějak pro nás naboostovali, a je to na tom hrozně poznat  

– takový to zveličování, honění si trika. To dělaj většinou chlapi [smích].“ 

Analýzou výše uvedeného jsem došla k tomu, že správci k dotazníkům přistupují 

s poměrně rigidní šablonou, která by mohla sloužit jako představa ideálního Scukaře: 

člověka  se  zájmem  o  gastronomii,  který  hodně  cestuje,  sdílí  se  Scukem  stejně 

nastavenou laťku na kvalitu podniků a představu o dobré restauraci, je schopen svůj 

zážitek relevantně popsat nad rámec základního líbí-nelíbí, a ještě by měl do komunity 

zapadnout: 

 „Nedá se zastírat,  že nějakou roli  v tom hrajou i  osobní sympatie,  a je to logický,  

protože ty do tý komunity hledáš lidi, který jsou s ní nějakým způsobem kompatibilní. Zas to  

ale není o názorový uniformitě, já vítám, když vidíš, že ten člověk chodí do podniků, kam já ne,  

protože i když to nikdy nebude moje srdeční, tak to tam potřebuješ mít. Nebo třeba vegetariáni,  

nebo lidi, co si vaří doma a nakupujou.“ (Michala)

je i součástí této práce jako příloha č.5). Stručně shrnuto, zde tolikrát zmiňovaná laťka předpokládá 

následující nároky na gastronomické provozy: vaření z kvalitních, čerstvých a základních surovin, 

nikoli konvenience, náhražek a polotovarů; zvládnutí kuchařských technik; respekt k cizím kuchyním 

a autenticita surovin a postupů v případě restaurací se zahraniční kuchyní; hygiena prostředí, 

profesionální obsluha; konzistence nabídky a služeb; korektní označování zboží (cena, původ). Samy 

Standardy to shrnují: „Dobrý podle Scuku nerovná se „dá se přežít, když už v okolí nic jiného není.  

Vnímání Scuk standardu je určitě také věc kulinárního vkusu, který nemusíme mít všichni stejný.  

Rozhodli jsme se ale přeci kulinární vkus kultivovat a rozvíjet, ne jej konzervovat.“
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Za  celým procesem tedy stojí  snaha  o  aktivní  formování  komunity,  kde  o 

přístupu kromě výše popsaných  kompetencí rozhodují  i osobní  sympatie a  vědomě 

preferovaná diverzita zaměření. 

Zajímavá je  reflexe dotazníku ze strany hodnotitelů – zatímco hodnotitelka 

Scamorza,  která byla jakožto jedna z oslovených v rámci neveřejné verze dotazníku 

ušetřena, si jej představuje jako téměř děs vzbuzující „kádrový dotazník a motivační 

dopis“, někteří  z těch respondentů, co jím prošli,  jej  popisují jako značně intuitivní, 

přirozenou a jednoduchou záležitost, kde lze snadno uhádnout „správnou odpověď“:

„Myslím, že když to vyplníš tak nějak lidsky, že je vidět, že je pro tebe přirozený nad 

takovýma věcma se zamýšlet a nejseš úplně polodebilní, tak si myslím, že tě vyberou. Já prostě 

už ani nevím, co jsem tam napsala, ty otázky mi přišly přirozený, nijak zvlášť jsem se nad tím 

nezamejšlela,  co  bych  tam asi  tak  měla  napsat,  aby mě  vybrali.  Možná,  že  to  je  právě  to 

kritérium, když je z toho poznat, že tím žiješ, a ne že se jenom strašně chceš dostat do Scuku.

[...] Nevím,  jestli  je  tam nějaká  skrytá  otázka,  podle  který  se  pozná,  jestli  seš  dostatečně 

strašlivej foodie. Jeli byste na pivo do Únětic? Jeli byste na kávu do Berlína?  [smích] Já jo.“ 

(Elena)

„Když jsem ten dotazník vyplňoval, říkal jsem si, že je to poměrně dost jednoduchý, 

aby tam ty lidi napsali co chce [pan Cuketka] slyšet. Jakože když znají trochu ten Scuk, aby tam 

napsali, že chodí na farmářský trhy a do Real Meat Society [dobře hodnocené pražské řeznictví 

šéfkuchaře Paula Daye, pozn. aut], a ne do řetězců. Že je z toho poznat, jaká odpověď se čeká.  

Ale asi to zas tak průhledný není, naštěstí pro Scuk ty lidi tenhle engineering asi neprováděj.  

Nebo to možná nesledujou tak dlouho předtím.“ (Paul)

Obě citované pasáže jakoby potvrzovaly tento komentář pana Cuketky o lákání 

stejně myslících lidí: 

„My jsme zapíchli ten standard [myšleno podniků, vnímaných jako kvalitních] docela 

vysoko, na škále od 1 do 10 třeba na 8. A teď ten Scuk vlastně funguje jenom pro lidi, který ho  

mají stejně, jenom ty se s tím můžou kamarádit. Snažíme se nalákat ty, co mají ten standard 

taky na okraji.“
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 Takoví  tedy  šablonou  „ideálního  Scukaře“33 projdou  bez  větších  problémů, 

protože  je  pro  ně  Scukařský  způsob  uvažování  o  jídle  něčím  přirozeným,  s  čím 

organicky souzní, jak říká Elena. 

Správci si uvědomují, že se jedná o značně restriktivní přístup, mířený jen na 

malý výsek lidí, kteří splňují požadavek správců na sdílený standard, a vnímají to jako v 

podstatě optimální (a - v rámci vymezování se – dokonce jako důvod k hrdosti pro svou 

kvalitu  domněle  převyšující  jiné  kulinární  mediální  obsahy),  jak  vyplývá  z 

následujícího Michalina vyjádření:
„Kvůli tomu, jak je to nastavený přísně, projde hrozně málo lidí, ale my z toho slevovat 

nechceme. [...] Jsme spokojení s úrovní, jakou má ten obsah, to si myslíme, že se fakt podařilo, 

zvlášť když to srovnáš s nějakejma mainstreamovýma médiama, tak jsem na to dost pyšná.“  

Jako  vydařenou  reflektují  selekci  a  nastavený  proces  i  členové  zkoumané 

komunity:

„Uvažoval jsem teďka, jak se updatoval iOS a ve Státech začlenili víc používání Yelpu, 

jestli ta správná cesta pro hodnocení podniků obecně je spíš probraná, protříděná skupina těch v 

uvozovkách  odbornejch  hodnotitelů,  nebo  jestli  je  lepší  davovej  hlas,  ze  kterýho  vlastně 

zprůměrováním vyleze ta moudrost davu. Ale můj elitářskej mozek říká, že úzká skupina je 

lepší. Myslím, že díky tomu sítu tam máš poměrně vysokou garanci toho, že když tam někdo 

něco napíše, že to nebude.... úplně z prdele.[smích]“ (Jan Beneš)

„Podle mě ty komunitní gastroweby stojej strašně za prd – buď je to takovej Českej 

slavík, jakože hlas neodbornýho lidu, takže jsou tam takový pojmy jako vyhlášený podnik a 

nejlepší a když to zkritizuješ, tak někomu strašně šlápneš na bebíčko. Zatímco ten jeho [pana 

Cuketky] postup, že to budou lidi, který musí něčemu rozumět, projít právě tím testem a tak, to 

mi přišlo, že dává smysl a bude fungovat. [...]  Občas se objeví nějakej uraženej ješita, kterej 

neprošel dotazníkem, takže je vidět, že to dává smysl, že to nějaký ty lidi dokáže nasrat. Mělo 

by se jim posílat ´Děkujeme za potvrzení funkčnosti našeho systému´.“ (Petr Werner)

33 Při práci na této analýze se mi vynořila představa šablony trochu jako v japonské gameshow 

Tonneruzu no Minasan no Okage deshita (převzatá i v jiných zemích, kde je známá např. jako Hole in 

the Wall), kde se na účastníky stojící na kraji bazénu posouvá molitanová deska s otvorem určitého 

tvaru, do kterého se musí soutěžící vejít, aby nebyl molitanem sražen do vody.
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 6.1.2 Status nováčka 

Pro uchazeče prošlé dotazníkem následuje ještě druhé kolo „výběrového řízení“, 

než se stanou plnohodnotným hodnotitelem. Jako nováčci mají možnost recenzovat v 

jakémsi „testovacím provozu“, ve kterém musí sepsat alespoň pět kvalitních recenzí a 

získat  za  ně  dostatek  bodů od  zavedených  hodnotitelů,  kteří  je  mohou  ohodnotit  a 

okomentovat. Tato fáze má plnit funkci jakési komunitní pojistky v případě nejistoty, 

jak to shrnuje správkyně Michala s důvěrou v přísnost ostatních hodnotitelů:

„A když seš na vážkách, tak si řekneš, ať si to zkusí, že tam stejně musí projít ještě přes 

těch 5 recenzí a ostatní lidi, to je to druhý kolo.  [...] Ty lidi, co si prošli tímhle procesem na 

začátku, už tam nepustí nikoho, kdo je míň kvalitní než oni.“

Z  rozhovorů  s  hodnotiteli  však  vyplývá,  že  tenhle  předpoklad  tak  úplně 

nenaplňují, ať už z nedostatku sebevědomí či času:

„Určitě nemám pocit, že bych mohla někoho hlídat. Naopak jsem hodně opatrná v tom, 

někoho zkritizovat, protože si říkám, jaký mám právo hodnotit ty jiný lidi.“ (Elena)

„Nováčky sleduju, když mi zbyde čas.“ (Lukas)

U „služebně mladších“ Scukařů se také objevuje pocit, že k hodnocení nováčků 

nemají mandát právě kvůli své vlastní kratší historii:

„Já se na nováčky nezaměřuju, protože si myslím, že by se na ně měli zaměřovat ti, co 

jsou  tam  dýl  –  abych  jako  defakto  čerstvej  nováček  radil  těm  ostatním,  to  teda  ne.“  

(higgsuv_boson)

„Vzhledem k tomu, jak jsem tam vlastně krátce, nemám pocit, že bych mohla někomu 

radit.“ (Hanka)

A i ti, co se snaží nováčky více sledovat, tak činí spíše z altruistických pohnutek 

než z pozice přísných arbitrů kvality – nebo to tak minimálně reflektují:

„U nováčků mám pocit, že se je snažím hodnotit, tam chápu, že to má svůj význam – 

nastavit jim laťku a i je ze začátku podpořit.“ (Jan Beneš)

„Snažím se kromě palce, zvlášť když to jsou nováčci, přidat i stručný hodnocení, co se 

daří, a co se daří míň.“ (Kateřina)

„Nováčky čtu jinak, než ostatní recenze. Daleko víc si je rozmejšlim – když jsem měl  

čas to sledovat, tak jsem si počkal, až nasbírají třeba tři čtyři recenze a pak to zhodnotím nějak  
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hromadně, třeba dostal palec dolů za jednu, co se mi nelíbila, a proč, a naopak když ty ostatní  

byly dobrý, tak palec nahoru a zase vypíchnutí a nějaká drobnost dodaná k tomu.“ (Vydra)

„Nováčkům jsem se snažila většinou napsat něco pozitivního, jedině pokud tam byla 

nějaká drobnost, tak jsem jim to napsla v komentářích, s palcem nahoru. Sama vím, když jsem 

se tam snažila napsat svých prvních 5 recenzí, jak jsem se těšila, až mi to někdo okomentuje, až 

se mezi ty pisálky dostanu.“ (Scamorza)

Něco podobného ostatně popisuje i samotná Michala, spolu s panem Cuketkou: 

„Nováčkům věnujeme  extra  energii,  abychom  je  vtáhli  do  komunity.  Snažíš  se  je 

pošťouchnout, jako – jé, supr recenze, děkujem, tohle jsme vůbec neznali – a tak. Člověk se 

snaží s nima víc komunikovat, aby věděli, že to, co někam vložili, někdo čte, a že jsme rádi, že 

to tam dali.“34

Druhý stupeň filtrace nově příchozích tedy spoléhá na již zavedené Scukaře – 

jejich přístup k tomuto hodnocení je však značně různorodý, od snahy o komplexní 

zpětnou  vazbu  až  po   rezignaci  na  jejich  hodnocení,  motivovanou  časovou tísní  či 

pociťovaným nedostatkem legitimity.

 6.2 Kontinuální moderace obsahu pomocí palců a karmy  

hodnotitele

Už v předcházející podkapitole, věnované hodnocení nováčků, jsme narazili na 

další používané regulační opatření Scuku, totiž kontinuální moderace jednotlivých textů 

formou  vzájemného  hodnocení  mezi  Scukaři.  S  tím  souvisí  i  využívání  postupně 

budované reputace hodnotitele, takzvané karmy, která byla zmíněna i v teoretické části 

věnované reputačním webům. 

Na Scuku probíhají oba dva tyto procesy v rámci jednoho úkonu, takzvaného 

palcování  -  za  recenze  sbírají  autoři  bodové  hodnocení  od  ostatních  hodnotitelů  i 

veřejnosti (ta mají řádově nižší váhu – konkrétně 0,1 bodu oproti minimálně 1 bodu u 

34 Toto můžu potvrdit i z vlastní zkušenosti – hned má první recenze, vložená na Scuk, byla oběma 

správci pozitivně okomentována, včetně povzbuzení a doporučení: „Tohle je klidně za 1 pro obsluhu,  

nešetřila bych takové ksindly:) super píšete! Michala“ a „díky, skvělý výkop na scuku ;) s takovou 

získáte status hodnotitele hodně rychle. Věcné a vtipné – moc dobře se čte, díky, za obsluhu bych dal  

klidně 1 v tomto případě, cuk :)“
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zavedených hodnotitelů)  v podobě jednoduchého kliknutí  na ikonku palce nahoru či 

dolů  u každého textu  (hodnotitelé  mohou také  přidat  svůj  komentář,  který  pak vidí 

výhradně autor textu a správci). Získané plusové i minusové body se projevují jak u 

každé jednotlivé recenze (pokud text nasbírá větší počet negativních než pozitivních 

hodnocení,  je  jako  nekvalitní  automaticky  vyřazen  z  veřejně  viditelné  části  a  jeho 

hodnocení se ani nepromítá do celkové známky daného podniku), tak v karmě, která je 

veřejně viditelná u hodnotitelova profilu. Její výše slouží jako jistý indikátor kvality a 

autority35 – naznačuje délku i kvalitu působení hodnotitele v rámci Scuku (pan Cuketka: 

„je to takovej jednoduchej matematickej ukazatel toho, jak prosperuješ v komunitě“) a 

ovlivňuje i váhu, jakou má hodnotitelovo palcování ostatních recenzí - čím vyšší karma, 

tím vyšší body svým hodnocením přidává či ubírá ostatním (od jednoho bodu čerstvého 

hodnotitele po téměř tři u Scukařů s nejvyšší karmou). K palci je možné přidat krátký 

(anonymní) komentář; samotné komentování bez vlivu na karmu možné není, textové 

vyjádření se k recenzi je aktuálně nutně spojeno s kliknutím na palec.

Evaluace hodnotitelů je tedy kontinuální a vzájemná, což kromě výše zmíněných 

funkcí zjednodušuje správcům proces moderace, jak potvrzuje  Michala: „když to dáš 

komunitě do ruky, tak se z toho nezblázníš, protože to nemusíš filtrovat všechno ty“ (o 

tomto „rozložení sil“ a využití kolektivní inteligence mluví ve své stati o regulačních 

opatřeních i Chen et al., 2011). Zároveň se tím přispívá i k udržování komunity:

 „Ale  ono  to  i  zvyšuje  pocit  odpovědnosti  a  kohezi  tý  skupiny  –  nejenomže  drží 

pospolu, ale plní za tebe i roli obránce těch hodnot, který společně hájí. Plus jim dáš nějakou 

zodpovědnost, to je taky dobrý.“ (pan Cuketka)

Tento  mechanismus  v  podstatě  totožně  popisuje  i  Axel  Bruns  ve  své  knize 

věnované  fenoménu  produsage  - vědomí  kontroly  ostatních  by  mělo  fungovat  jako 

záruka  kvalitní  produkce  (tzv.  peer-pressure)  a  podporovat  postupné  vytváření 

standardů – jde o jakési učení se, jak má dobrý a užitečný příspěvek vypadat, jehož 

výsledkem  je  větší  konzistence  obsahu  a  zároveň  soudržnost  komunity  (viz  Bruns, 

35 „Každý hodnotitel si od první chvíle na Scuku buduje vlastní reputaci mezi ostatními členy. Podle 

toho, jak je aktivní a jak kvalitní recenze píše, roste jeho důležitost na Scuku. Pokud, s prominutím, 

„plácá nesmysly“, velmi rychle ztrácí vliv, nebo ho dokonce ze Scuku vyloučíme.“ 

(http://www.scuk.cz/hodnotitele/ )
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2008). Důvěru v peer-pressure jakožto průběžnou záruku kvality a souhlas s kontrolou 

jednotlivých textů formou „nikým nedefinovaného síta“ vyjadřuje i hodnotitel Vydra:

„Kdyby  někdo  z  nás  začal  psát  blbě,  tak  věřim,  že  dostane  takovejch  palců  dolů,  

takovou zpětnou vazbu, že toho nechá. To, že se ti ty jednotlivý recenze přestanou zobrazovat 

veřejně, protože je píšeš blbě, podle mě odradí i nás [myšleno služebně starší Scukaře s vysokou 

karmou,  pozn.  aut.].  Je tam prostě tlak tý skupiny,  kterej  si  to hlídá.  Pokud ta skupina má 

fungovat, tak tam nikdo nemůže mít hlas jen za zásluhy.“

Podobně jako v případě hodnocení  nováčků,  ani  tady ale  nepanuje na straně 

hodnotitelů  úplná  konformita  se  záměrem správců.  Scukaři  s  fenoménem palcování 

nejrůznějším  způsobem  negociují a  přizpůsobují  si  jeho  význam  a  použití  svému 

chápání,  od  regulačního  opatření  proti  nevyhovujícím  textům  přes  systematické 

palcování všech textů až po opačný konec spektra, kdy nechuť brát karmu a pocit nízké 

zkušenosti převažuje nad „čistícím mechanismem“:

„Já moc nepalcuju, jen když mě něco hodně zaujme. Ale spíš naopak když mám dojem, 

že ta recenze je blbě napsaná, že nemá na Scuku co dělat, že je nesprávně. Sám pro sebe jsem si 

tu mechaniku pochopil jako opatření proti tomu, aby tam šly texty, který tam nemaj co dělat, 

jako možnost upozornit na to, že ten text není dobrej. Ale nemám pocit, že by tam takovejch 

bylo tolik.“ (Jan Beneš)

 „Teď už tolik nepalcuju, ale když už si něco přečtu, tak to ohodnotím.“ (Scamorza)

„Když už tolik nepíšu, tak aspoň hodně čtu recenze těch ostatních. Čtu a opalcuju tak 

90% recenzí -  jednou za 2 dny si udělám čas, teď už toho stejně tolik nepřibývá.“ (Kateřina)

„Já to chápu tak,  že když  nedostanu ani  jeden palec nahoru,  tak to  znamená,  že  ta  

recenze za to nestojí. Říkám si – jo chlape, žádnej palec, rovná se malej palec dolů. Myslím, že 

by se ty recenze měly víc hodnotit. Čímž teda kritizuju trochu sám sebe, protože já to sám u 

ostatních moc nedělám.“ (Paul)

„Recenze ostatních nehodnotím – myslím si, že by to měli dělat spíš ty služebně starší,  

já jsem tam krátce. Když se mi něco nelíbí, nechám to být. Nehodnotím proto, žeje to spojeno s 

tím  přihazováním  [karmy].  Kdyby  ta  byl  čudlík  komentář  bez  ničeho,  využíval  bych  to 

víc.“(higgsuv_boson)
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Souhlasí s ním i  Hanka, zvlášť citlivá k nováčkům a přející si větší možnost 

diskuse k jednotlivým recenzím: „Chybí tam možnost komentáře bez hodnocení. Někdy mi 

tam třeba něco vadí, ale ne natolik, abych tomu dala palec dolů, zvlášť chudáčkovi nováčkovi.  

Tak tam nenapíšu nic a asi je to škoda. Jestli se v tomhle směru chystají nějaký změny v nový 

verzi, tak by mě to potěšilo – mohla by se tím podpořit větší interakce.“

 6.2.1 Komentář jako (ne)fungující prostor negociace kvality

Přestože je systém komentářů v současné podobě nastaven poněkud rigidně, jak 

zmiňují  oba  výše  citovaní  hodnotitelé,  představuje  i  v  rámci  omezených  možností 

určitou platformu pro negociaci kvality. Komentáře k recenzím slouží jako prostor pro 

sdělení  důvodů uděleného hodnocení,  kde si  mohou hodnotitelé  a  správci  navzájem 

poskytovat  zpětnou  vazbu,  sdělovat  a  redefinovat  vlastnosti  kvalitního  textu,  jak  to 

popisuje třeba Vydra:

„Když je to dobrá recenze, u který mi nesedí nějaká drobnost, tak dám palec nahoru a  

do vzkazu napíšu ´nesedí  mi  tohle,  zamysli  se nad tím´.  […] Pokud klikám na palec dolů, 

vždycky  píšu  proč  a  podepisuju  se.  A  vždycky  to  tak  bylo  i  obráceně,  což  se  mi  líbí,  

samozřejmě. S některejma věcma jsem souhlasil a dal jsem si na ně příště pozor, někdy jsem si  

řekl, že je to prostě můj styl, ale vždycky jsem se nad tím zamyslel.“ 

Ne všichni  k  tomu  však  přistupují  stejně,  jak  je  popsáno  výše  –  někteří  se 

nepodepisují,  jiným vadí  nemožnost  odpovědět  či  jen  zanechat  neutrální  komentář. 

Chybné nastavení a z něj vyplývající nedostatečné využití potenciálu tohoto prostoru si 

uvědomují i sami správci a chystají změny: 

„Taková chyba, kterou  jsme udělali, bylo anonymní palcování a komentář, to budeme 

odstraňovat.  Lidi si pak docela často stěžovali,  že nemaj možnost  reagovat na ten feedback. 

Mysleli  jsme,  že  to  povede  k  větší  otevřenosti,  ale  byla  to  blbost.  Takže  v  nový  verzi  to  

normálně necháme na volný konverzaci pod recenzí a nebude to anonymní, aby ty lidi, když si 

budou chtít něco vyříkat, na to mohli reagovat a mohli si porozumět. Protože to mohlo víst k 

nějakýmu pnutí, kdy třeba někdo dostal ošklivej komentář na svou recenzi, protože ten člověk 

mu to třeba napsal přísněji, než to myslel, ten autor to pochopil ještě přísnějš a přitom na to 

nemohl reagovat, takže tam pak mohlo vznikat nějaký hašteření, nebo byl někdo dotčenej. Sice 

minoritně, ale stávalo se to.“
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Pan Cuketka v tomto vyjádření správně reflektuje nastálé případy nedorozumění 

–  někdy  vzhledem  k  omezené  možnosti  reagovat  v  komentářích  dokonce  došlo  k 

„přelití“ diskuse na jinou platformu. Buď bilaterálně v osobní komunikaci, například 

formou emailu36, nebo otevřeně v rámci Scuk diskusního fóra, které představuje (nebo 

spíše  představovalo,  aktuálně  nejčerstvější  příspěvek je  starší  šesti  měsíců)  oficiální 

diskusní  platformu Scuku na nejrůznější  témata  (viz  náhled stránky v příloze  č.  6), 

včetně několika případů debaty o konkrétních textech. Poměrně emotivní byla například 

debata, vyvolaná komentářem k pražské vinotéce Red Pif:

36 Z oslovených Scukařů se to údajně nikomu nestalo, ale já sama tu zkušenost mám – po ohodnocení 

jisté recenze palcem dolů (důvodem byla nekonzistence hodnocení a jazyková úroveň textu) si 

dotyčný hodnotitel vyžádal u správců mou emailovou adresu a poměrně plamenně mi vysvětloval své 

stanovisko. 
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Obrázek č. 3: Diskuse o komentáři k Red Pif na Scuk fóru

(zdroj: www.cuketka.cz/forum/topic/php?id=1161)

Tato  konverzace  obsahuje  několik  zajímavých  momentů,  souvisejících  s 

kvalitou  a  procesem  jejího  kolektivního  definování.  Jednak  je  to  vyjádření  pana 

Cuketky, o privátnosti  komentáře – vzhledem k výše naznačenému záměru diskusi v 

nové verzi  zcela  otevřít  je  vidět,  k  jakému posunu u něj  ve vnímání  komentáře  od 

soukromé k veřejné záležitosti došlo. Pasáže popisující důvody negativního komentáře 

(málo o kvalitě produkce, legitimita podnik hodnotit pouze z části sortimentu) vyjadřují 
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nároky diskutujících na kvalitní text, kterým se blíže věnuje kapitola 6.4). Vyjádření 

komentující hodnotitelky „Nemyslím, že je vhodné se nějak veřejně přít o své názory“ 

pak otevírá debatu o tom, zda a jak by měla debata o kvalitě probíhat veřejně, či ne37. 

Pár zapojivších se Scukařů i dotčený autor recenze jsou spíše pro otevřenost s odkazem 

na užitek řešení nastalých nejasností,  pan Cuketka doporučuje s ohledem na kontext 

volit  spíše  soukromou  formu  vyjednávání.  Zároveň  však  odkazuje  na  podobný 

předchozí případ, kdy mu otevřenost debaty přišla užitečná: 

    Obrázek č. 4: Diskuse o komentáři k Red Pif na Scuk fóru - pokračování

(zdroj: www.cuketka.cz/forum/topic/php?id=1161)

 Uvedený odkaz „nebylo to úplě marné“ vede na debatní vlákno o recenzích k 

restauraci  SaSaZu,  kde  zúčastnění  hodnotitelé  i  samotný  Cuketka  pozitivně  hodnotí 

pluralitu (vyargumentovaných) pohledů na Scuku jako přidanou hodnotu pro korekci 

hodnocení podniků a celkovou kvalitu projektu:

37 Tato hodnotitelka se se mnou odmítla sejít k rozhovoru, takže jsem bohužel neměla možnost se jí na 

její stanovisko ptát  blíže.
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Obrázek č. 5: Diskuse o recenzi k SaSaZu na Scuk fóru

(zdroj: www.cuketka.cz/forum/topic/php?id=1114)

 6.2.2 Shrnutí analýzy moderace

Z rozhovorů  s  hodnotiteli  je  zřejmé,  že  průběžné  hodnocení  recenzí  formou 

palcování  zdaleka  nepovažují  všichni  Scukaři  za  prioritu  –  někteří  ji  popisují  jako 

doplňkovou činnost, na kterou si ne vždy najdou čas. Funkčnost mechanismu je však 
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zachována  díky  kompenzaci  celkovým množstvím hodnotitelů  a  zvýšenou  aktivitou 

správců i některých hodnotitelů, zvlášť směrem k novým Scukařům. Komentáře však v 

jisté míře slouží jako platforma pro negociaci kvality a prostor pro poskytování zpětné 

vazby mezi členy komunity. I když tuto funkci ve své aktuální podobě plní jen v jisté 

míře,  komunita  disponuje  jinými  prostředky  pro  pokračování  debaty,  a  v  případě 

nutnosti je neváhá použít.

 6.3 Formální kodifikace - Kodex hodnotitele a Standardy  

Scuku

Textový  obsah  Scuku  je  regulován  i  formálně,  pomocí  explicitně  shora 

formulované  kodifikace  -  hodnotitelé  by  měli  dodržovat  veřejně  přístupný  Kodex 

hodnotitele i interní Standardy hodnocení, dva dokumenty z pera zakladatele projektu, 

upravující obecná pravidla fungování i konkrétní vlastnosti kvalitního textu (plný text 

obou  dokumentů  je  součástí  práce  jako  příloha  č.  4,  resp.  5).  V  následujících 

podkapitolách se postupně blíže podíváme na oba dokumenty a jejich reflexi ze strany 

jednotlivých aktérů.

 6.3.1 Etický kodex

Etický kodex je veřejně přístupný na stránkách Scuku v sekci Hodnotitelé, takže 

kromě formulace požadavků směrem ke komunitě hodnotitelů jej lze chápat i jako jisté 

vyjádření etických hodnot a závazku ke kvalitní práci směrem k veřejnosti.

Souhlas s kodexem je součástí již vstupního dotazníku (viz jeho náhled v příloze 

č.3) a upozorňuje adepty na etické aspekty recenzování jakožto důležitou součást této 

aktivity již od samého začátku. Vyplývají z něj požadavky na otevřenost, např. z bodů 

6 či 7:

„Hodnotitel uvede všechny slevy, dárky nebo pozornosti, které dostal, i kdyby to  

bylo bez jeho přičinění.“

„Pokud hodnotí podnik, kde je jeho totožnost známá, vyjeví to ve své recenzi  

nebo recenzi napíše tak, že to bude zřejmé z kontextu.“
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Další hodnotou, kterou z něj lze abstrahovat, je pokora a snaha o objektivitu – 

viz body 8-10:

„..ve  svém  hodnocení  se  vyhýbá  předsudkům.  Pokud  jsou  natolik  silné,  že  

ovlivňují jeho hodnocení, vyjeví je v recenzi.“

„Při  senzorickém  hodnocení  jídla  a  pití  nenechá  hodnotitel  ovlivnit  své  

hodnocení vlastními potravinovými fóbiemi, zvyky nebo alergiemi. Pokud se vyskytnou,  

tak je v recenzi vyjeví.“

„Hodnotitel si uvědomuje možnost chyb a mylných závěrů ve svém hodnocení.“

S pokorou souvisí i apel na odpovědnost v bodech 2 a 3: 

„Hodnotitel  si  uvědomuje  dopady  veřejného  hodnocení  na  cizí  živnost  nebo  

podnikání.“

„Hodnotitel má právo psát své recenze pod přezdívkou. Zároveň ale nepublikuje  

nic, pod co by se nebyl ochoten podepsat vlastním jménem nebo sdělit na veřejnosti.“

Etický  kodex není  Scukaři  v  rozhovorech příliš  reflektován  explicitně  -  jako 

pevný orientační bod ho nicméně chválí Petr Werner: 

„Etickej kodex, to je taky dobrá věc. Uvědomíš si, že nemůžeš recenzovat ani ten Dish, 

protože Matesola  [Dish je restaurace v Praze, Matesola její manažer, pozn. aut.] je kamarád. 

Nebo to tam musíš napsat hned na začátku, že k tomu máš pozitivní vztah. Je super, že to [pan 

Cuketka] sepsal, že se v tom člověk naučí chodit podle nějakejch pravidel.“ 

Některé ze zmiňovaných hodnot, například odpovědnost (vůči provozovatelům a 

zvláště  pak  čtenářům)  a  snaha  o  objektivitu  se  ovšem v chování  Scukařů  odrážejí, 

představujíce jakýsi mravní imperativ při psaní recenze:

„Mě to třeba nervuje [...], že někdo půjde do restaurace, o který já jsem napsala, že je 

fajn, a ten člověk tam třeba bude nespokojenej, protože z nějakýho důvodu mně ten podnik byl  

sympatickej a neviděla jsem jeho chyby. Říkám si - třeba si někdo zkazil večer, kvůli mně, a  

strašně mě to stresuje.[...] Snažila jsem se to psát podle svýho nejlepšího vědomí a svědomí, 

abych si mohla stát za tím, co jsem napsala.“ (Elena)

U hodnotitele  Vydra hraje etický aspekt a vědomí vlastního vlivu na cizí práci 

důležitou roli, i bez explicitní reference Kodexu:

„Když takhle veřejně hodnotim, tak ovlivňuju něčí práci, ať chci nebo ne, a není mi to 

jedno. Pokud něco takovýho píšu [negativní recenzi], musím si bejt hodně jistej, a obhájit si to i 
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sám před sebou. Negativní recenze je vždycky facka někomu, kdo se snaží. Ale když se snaží a 

dělá to blbě, tak je prostě potřeba to napsat, to je zase moje povinnost vůči těm, co ty hodnocení 

používaj.  […]  Když  jsem  začal  dělat  pro  Doubleshot  [česká  pražírna  výběrové  kávy  a 

provozovatel vlastní kavárny v Praze, pozn. aut.], tak jsem s kavárnama musel přestat, protože 

je tam riziko, že bych v hodnocení nebyl objektivní. […] Naopak jsem nikdy nepsal třeba drahý 

restaurace, protože to není něco, kam chodím běžně a nemohl jsem mít srovnání. Beru to prostě 

jako poměrně odpovědnou činnost vůči provozovatelům těch podniků a dělám to jenom tam, 

kde jsem si opravdu jistej.“

 6.3.2 Standardy Scuku

Druhým formálním kodexem,  který  hraje  v  definici  kvality  centrální  roli,  je 

dokument nazvaný Standardy a hodnocení na Scuku (dále zkráceně jako Standardy). 

Scukařům  jej  představil  a  následně  zveřejnil  Martin  Kuciel  v  únoru  2012  jakožto 

náhradu za dřívější stručnější verzi pravidel. Tato dodnes38 aktuální verze představuje 

shrnutí  správcovských  požadavků  na  recenze,  reagující  na  dosavadní  zkušeností 

provozu Scuku:

„Po téměř  dvou letech  provozu a  analýze  dosavadních  recenzí  a  hodnocení  

vydáváme  aktualizaci  návodů  na  hodnocení.  Cítíte  to  určitě  také  sami,  když  se  v  

průběhu času stáváte přísnějšími a spolu se vzrůstajícími zkušenostmi se vaše vlastní  

kritéria postupně korigují. Tenhle samovolný a logický proces chceme těmito ucelenými  

pravidly  podchytit a  hlavně  sjednotit,  abychom skrze  hodnocení  na Scuku mluvili  

stejnou řečí.“39 (zvýraznění aut.)

Tato  pasáž  z  úvodu dokumentu  explicitně  formuluje  cíl  unifikovat  hodnotící 

škálu (viz zvýrazněné pasáže i komentář hodnotitele  Jana Beneše o několik odstavců 

níže), prezentujíc tento proces však jako něco přirozeného a v souladu se zkušeností 

samotných Scukařů (Cítíte  to  určitě  také..).  Jasná snaha o značně  striktní nastolení 

jednotné linie je patrná i z následujícího vyjádření pana Cuketky, podle kterého se jejich 

důležitost bude do budoucna ještě zvyšovat – mají hrát roli jakéhosi manifestu, na který 

bude odkazováno jak směrem k hodnotitelům, tak k veřejnosti:

38 Myšleno duben-květen 2013, pozn. aut.

39 Celé  znění  Standardů  je  v  přílohách  práce,  zde  v  textu  budeme přímo  citovat  jeho  pro  analýzu 

relevantní pasáže, které budou v textu odlišeny takto kurzivou.
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„Standard Scuku chci udělat veřejnej a budem se na něj čím dál tím víc odvolávat, fakt 

aktivně. Je to taková snaha o vymezení nějaký pozice, jakože: my si myslíme, že nějakej základ 

je tohle a prosimvás nedoporučujte nám tady podniky, který tomu nevyhovujou.“

Největší prostor je ve Standardech věnován konkrétním kritériím na jednotlivé 

typy  podniků40,  obsahují  také  pasáž  explicitně  formulující  představu  správců  o 

kvalitním textu („Ideál recenze“), kterým se budu obšírně věnovat dále, v kapitole 6.4. 

V tuto chvíli mne především zajímá, jak se ke Standardům vztahují Scukaři jako celku, 

jakým  způsobem  s  nimi  –  jakožto  výrazným  shora  nastaveným  kvalitativním 

regulativem – pracují a vyjednávají. 

Rozhovory s oslovenými Scukaři ukazují, že pro velkou část z nich představují 

Standardy dokument chápaný jaksi samozřejmě,  jako něco, do čeho kdysi „nahlídli“ 

(Scamorza),  co  si  přirozeně  osvojili  a  s  čím „organicky  souhlasí“  (Lukas).  Fungují 

obvykle jako text, který berou hodnotitelé při psaní recenzí jednoduše za svůj, aniž by 

se k němu museli vědomě vracet:

„Na mě Scuk Standard působí ne jako něco, co by měli Scukaři převzít, ale jako něco, 

co je pro ty Scukaře tak nějak přirozený, a jenom to bylo sepsáno.“ (Paul)

„No tak jednou jsem si to přečetla, ale nevracím se k tomu, přijde mi, že je to tak nějak 

pod kůží,  nějakou zásadní blbost bych asi neudělala. Asi jsou podniky,  na který se to nedá 

použít úplně stoprocentně, ale v zásadě se tím shoduju.“ (Martina)

Že Standardy není třeba při psaní recenze aktivně konzultovat, říká i hodnotitel 

Vydra: 

„Standardy beru, ale ne uplně striktně, beru je jako doporučení. Jednou za čas se na ně 

kouknu, přečtu si je. Není to nějakej check-list, kterej bych si kontroloval. Je to něco, co mi 

připadá rozumný, ale čím se neřídím striktně – jednou za čas si to osvěžím, a pak to píšu po  

paměti, podle svejch měřítek, který z těch standardů vycházej. (zvýraznění LK) 

40 Těmi se však detailně zabývat nebudu: jak jsem již předeslala, mám primárním zájmem je regulace  

kvality obsahu, nikoliv kritéria na hodnocené restaurací, kterým se věnuji jen pokud hrají významnou roli  

ve vnímání kvality textu. Stručné shrnutí nejdůležitějších kritérií viz poznámka pod čarou č. 32.
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V citovaném rozhovoru tedy naznačuje,  že používá vlastní  měřítka,  která  ze 

Standardů vycházejí; zároveň se však ukazuje, že míra shody a internalizace pravidel je 

v jeho případě značná - stačí srovnat jeho následující vyjádření:

„Když jsem někde štamgast, tak vím, který tři jídla z padesáti na lístku si mám dát, a 

jsem spokojenej. Ale na Scuk takovej podnik doporučit nemůžu, protože tam musím jako kritik 

zhodnotit celou tu nabídku a já vim, že 47 jídel z 50 bude příšernejch. Musím to zhodnotit z 

pozice někoho, kdo si vybírá náhodně. Takovej podnik jsem tam nikdy nedal, vždycky jsem se 

zarazil sám.“ (Vydra)

a  text  Standardů,  pocházející  z  oddílu  věnovanému  hodnocení  restaurací  s 

názvem Varovné faktory v rozporu se standardem Scuku: 

„desítky položek na lístku a hlavně nutnost „vybírat ta správná jídla“, aby se  

člověk  nespálil.  Tyto  paskvily,  kde  mezi  rádoby  Čínou,  Mexikem  a  Itálií  najdeme  

dobrou českou kachnu se zelím, na Scuku nechceme.“ (zvýraznění a uvozovky původní, 

pozn. aut.)

Najdou se ovšem i hodnotitelé, u kterých osvojení Standardů není popisováno 

tak organicky - berou trochu jako vyžadovaný benchmark, který je dobré si jednou za 

čas osvěžit:

„Čas  od času si  to  pročtu,  člověk se  snaží  k  tomu přiblížit.  Musí  tam bejt  nějakej  

jednotící prvek.“ (higgsuv_boson)

Právě  snahu o  sjednocení  jakožto  jeden  z  raison d´etre Standardů reflektuje 

hodnotitel  Jan Beneš jako potenciální problém – ač se s nimi sám zcela ztotožňuje, 

vnímá je zároveň jako něco, co slouží správcům k homogenizaci výstupu a může pro 

někoho představovat i určitý „bič“:

„Líbily se mi ty nový nároky na recenze, co nedávno publikoval Martin, jakože držet si 

nějakej průměr a od něj se odrážet. Myslím si ale, že to těm lidem ztěžuje psaní recenzí – pokud 

se toho chtějí držet teda. Na druhou stranu je to dobře, protože to nastavuje určitou laťku, a jak  

já to chápu, tak by Scuk měl být určitý vodítko k dobrejm podnikům.“ 

Martina potvrzuje,  že  nastavování  laťky  a  explicitní  požadavek  Standardů 

„základ je rozhodnout, jestli  je podnik OK“ (tj.  naplňuje představy Scuku o kvalitní 

restauraci a může být tudíž viditelný na mapě pro veřejnost jakožto doporučeníhodný) 

při psaní silně zohledňuje:
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„Kolikrát si člověk říká, jestli tomu dát dvojku nebo trojku, jestli to na Scuk pustí, nebo 

ne, to je takový základní dilema. Většinou tam pak jdu ještě jednou. A docela dost o tom kecám 

s M. [manžel, pozn. aut], kterej je takovej analytickej mozek.“

Higgsuv_boson má pocit,  že hodnotící škála by se měla relativizovat víc, než 

podle něj deklarují Standardy, a sám to tak dělá:

„Přijdou mi v pořádku, jen by tam mohla být víc zdůrazněná ta relativita hodnocení,  

jakože jsou věci, který v La Degu [La Dégustation Boheme Bourgeoise, pražská restaurace s 

hvězdou Michelin a konsekventními cenami,  pozn. aut.] na zastřelení kuchaře a v bufetu na 

nádraží  jsou  v  pohodě.  […]  Pro  mě  je  důležitej  relativní  vztah  k  lokaci,  ceně,  prostředí,  

celkovýmu záměru,  okolí...  Když  to  člověk veme  relativisticky,  tak  jsou  prostě  věci,  který 

některejm  podnikům  může  odpustit.  Na  druhý  straně  třeba  teď  jsme  byli  v  Divinis,  kde 

vzhledem k ceně a hlavně tomu, jak v tom Pohlreich jinejm lidem v televizi cáchá čumák, tak to  

kritérium tam je prostě absolutní. “ (higgsuv_boson)

Toto  individuální  přizpůsobování  si,  „vyjednávání“  se  Standardy  však  může 

nabývat i mnohem intenzivnější a polarizovanější podoby, jak si ukážeme obratem na 

případu kontroverzi vzbuzujícího hodnocení podniků v regionech.

 6.3.3 Regionální podniky jako kontroverzní téma

Standardy také explicitně vyjadřují požadavek uplatňovat stejnou přísnost jako v 

silně obsazeném hlavním městě i vůči podnikům v českých regionech, což je kategorie, 

která není v katalogu příliš zastoupená (naprostá většina recenzí se věnuje místům v 

Praze či zahraničí), nebo je zastoupená podniky, které správci považují za substandardní 

a chtěli by je z katalogu vyřadit, jak vyplývá z následující citace Standardů:

„Podniky  v  regionech  nám  zatím  dělaly  medvědí  službu.  Na  jedné  straně  

bychom v regionech rádi něco měli, na druhou stranu se nám na Scuk dostala řada  

průměrných a podprůměrných podniků.  Nově  –  raději  regiony  oželíme,  jen  ať  jsou  

špendlíky kvalitní.“

Podle  Michaly schází  mimopražská  gastronomie  na  Scuku  právě  proto,  že 

zbytek ČR obsahuje velmi málo míst v souladu se standardem Scuku: „v těch regionech 

má spousta lidí pocit,  že nám něco strašně hodnotnýho uniká. Ale ono to tak prostě 
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není, ty podniky tam nejsou. Nám stačí jeden člověk v Hradci na zmapování scény.“ 

Onen „člověk v Hradci“ - hodnotitelka Hanka - se s tímto přístupem sama ztotožňuje:

„Myslím, že je [správce] asi mrzí, že se tam objevily věci v regionech, který by tam oni 

sami  nedali.  Ale v tomhle směru já mám ten standard nastavenej sama podobně.  Ten Scuk 

vznikl  s  nějakým záměrem a je na místě ho respektovat.  Nijak mě to neomezuje,  prostě to  

vnímám a snažím se mít to na paměti.“

Naopak přístup hodnotitelky  Kateřiny dokazuje, že etalon kvality regionálních 

restaurací  není  zcela  jasně  ustálen  a  všemi  sdílen  -  a  představuje  tudíž  zdroj  jisté 

kontroverze mezi ní a správci:

„Moje optika je kliknout a vědět, kde se můžu najíst na služební cestě v Ústí nad Labem 

– jakákoli informace, která tam zazní, je pro mě dobrá. Proto mi třeba vyhovuje, když tam lidi 

dávají recenze, který se pak neobjeví veřejně. Myslím, že by na to měli mít nárok i ostatní lidi 

[myšleno  veřejnost,  pozn.  aut.].  Že  to  tak  není,  je  věc,  se  kterou  válčím a  úplně  se  s  ní 

neztotožňuju. […] Někdy se stane, že tam prolákne ta moje myšlenka, jakože in the middle of  

nowhere je tohle podnik, kterej sice není úplně dobrej standard, ale furt je to lepší než cokoli v 

okolí 200km.  A spíš jako mám  pocit provinění, ale říkám si,  mělo by to tam bejt! Míša s 

Martinem [správci Cuketka a Michala] pak tohle korigujou, zejména Míša je taková důsledná, 

že mi dá ten palec dolů a v komentáři napíše, že tohle necítí jako správný, že by se to tam 

nemělo objevit. No a pak je otázka, jak to dopadne s těma ostatníma palcema, jestli recenze 

bude viditelná, nebo ne. V Praze už se mi to neděje, tady už se mi povedlo nastavit standard  

skoro stejně, ale v regionech se mi to stává pořád.“

Její  pohled  je  skutečně  v rozporu  s  ve Standardech explicitně  deklarovaným 

snažením:

„Definitivně  jsme  rozhodnutí  mít  na  Scuku  spíše  méně  podniků  s  určitým  

standardem;  bílá  místa  na  mapě  jsou  řádově  menší  zlo  než  protěžování  špatných  

regionálních podniků, které by jinak neobstály a navíc shodily úroveň Scuku.“

„Nikdy nepleťme OK podniky s šedým českým průměrem! Dobrý podle Scuku  

nerovná se „dá se přežít, když už nic jiného v okolí není.“ (zvýraznění aut.)41

41 Správcovskou konzistenci mohu potvrdit i z vlastní hodnotitelské zkušenosti – má recenze restaurace 

v Trutnově, kde jsem svou větší shovívavost k chybám v jídle omlouvala právě tímto způsobem, 

dostala od Michaly palec dolů s komentářem „Podle popisu je to za kvalitu dvojka [tj. Hodnocení pod 

standardem Scuku a veřejnou viditelností, pozn. aut], i když je to třeba nejlepší podnik v Trutnově..“
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Kateřinou popisovaná  zkušenost  permanentního  vědomého  vyjednávání  se 

Standardy,  dokonce až jakéhosi „boje mezi  hlavou a srdcem“ (viz tučně zvýrazněné 

pasáže, upozorňující na volené výrazy z válečného slovníku či vyjadřující emoce) je 

značně odlišná od reflexe ostatních hodnotitelů a představuje velmi zajímavé – a vzácné 

- disentní stanovisko, proto jí nechme mluvit více: 

„Tadyto  je  věčněj  boj,  kterej  si  myslim,  že  Martin  [pan  Cuketka]  vede  už  dlouho, 

protože ve skutečnosti ten portál je jeho a ty kritéria taky. A já pořád řeším, jak dalece se moje  

kritéria potkávají s jeho kritériama.  Vědomě se snažím plnit ta kritéria, který by měl podnik 

naplňovat, ale někdy mě prostě popadne takový puzení a říkám si – todle by tam jako mělo fakt 

bejt a přitom vím, že z nějakýho důvodu to úplně nepatří do tý matrice. A pak je teda otázka, 

jestli vyhraje ta povinnost a metodika, nebo to nadšení. Někdy tam přidám i podnik, kterej 

by tam optikou tý metodiky bejt neměl. Vždycky mě k tomu něco strhne – nějaký specifikum 

produkce, nečekaný místo, prostředí. Cejtím, že to tam patří – jako vím, že ne, ale cítím, že 

jo. […] Moje primární vize toho portálu byla taková, že mi dokáže říct, kde najdu podnik, kam 

se nemusím bát zajít. Zatímco ta vize, která zvítězila ze strany Martina je, že to jsou podniky, 

za kterýma se vyplatí cestovat. Jako by on dával tři michelinský hvězdy, a já jednu.  […] Ale 

beru to tak, že ten portál je jeho, a snažím se tomu přizpůsobovat, i když ta vize není úplně 

moje, protože je vidět, že to má v hlavě porovnaný a ten koncept je promyšlenej.“

 

 I v rámci svého odlišného přístupu tedy Hedvika přiznává jistý respekt a snahu 

o podvolení se centrální vizi („matrice“). Obecně lze ale spíše říci, že vztah oslovených 

Scukařů  ke  Standardům  potvrzuje  podobnost  mentálního  nastavení  komunity  lidí 

smýšlejících v tomto směru podobně jako pan Cuketka. Sdílené hodnoty a vizi kvality 

naznačuje už  kapitola  o dotazníkové výběrové proceduře;  pro tento -  rozhovory se 

intenzivně prolínající - aspekt scukařské komunity jsem si v průběhu analýzy zavedla 

zastřešující termín like-mindedness.

 6.3.4 Kolektivní institucionalizovaná debata nad Standardy

Kromě výše popisované vnitřní interpretační  aktivity jednotlivých Scukařů se 

debata nad Standardy v době jejich publikování krátce vedla i institucionalizovanou a 

kolektivní formou – konkrétně na setkání Scukařů, kde se představovaly, a posléze v ad 

hoc  vlákně  Scukařského  uzavřeného  debatního  fóra.  Kromě  upřesnění  si  lhůty 

nerecenzování  nově  otevřených  podniků  ovšem  proběhla  bez  větší  intenzity  -  celé 

vlákno má pouhých 19 příspěvků, oproti  např.  440 komentářům u vlákna o nových 
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podnicích. Zajímavá je nicméně následující výměna mezi Kateřinou a panem Cuketkou, 

potvrzující jak její výše popisovanou odlišnou vizi (včetně jisté rezignace na ni), tak i 

explicitně formulovanou snahu zakladatele o jednotnost hodnotících kritérií a redefinici 

laťky:

Kateřina: „Přiznávám se, že jsem měla podle předchozích diskusí o standardech z téhle 

inovace trochu obavy. Nakonec to ale dopadlo nad očekávání dobře, veškerá upřesnění považuji 

za dostatečně rozumná. A že mi Scuk neporadí, kam si zajít v Novém Městě na oběd, s tím jsem 

se holt smířila už dávno [emotikon: úsměv]“

pan Cuketka: „Kateřina: tak to jsem taky rád [emotikon: mrknutí] do nějakých detailů 

asi nikdy nemůžeme jít. Hlavní cíl je, abychom o tom [myšleno pravděpodobně Standardy, 

pozn.aut.] všichni na Scuku ± stejně uvažovali. Když jsem to psal, sám jsem taky zjistil, že se 

ten standard dobře vydefinuje tím, co nechceme. + nyní jasnější směřování = raději přísněji a s  

méně podniky, nenechat se semlít českým průměrem [emotikon: mrknutí]“42

Role  Standardů  jakožto  nástroje  konvergence  v  uvažování,  kterou  Kuciel  v 

uvedené pasáži explicitně formuluje, byla po mém soudu poměrně úspěšně naplněna - o 

jejich  poměrně  hladkém  přijetí  vypovídají  i  rozhovory  s  hodnotiteli,  citované  v 

předcházejících částech analýzy. O jistém uspokojení na straně správců pak vypovídá 

fakt, že od zavedení Standardů až dosud nebyla z jejich strany oživena explicitní debata 

na toto téma. Poptávka po veřejné formě diskuse je nicméně v komunitě částečně stále 

přítomná, především u hodnotitelů, kteří neberou Standardy jako plně internalizované:

„Stálo by za to tyhle věci připomínat, častejš o tom mluvit – někdy si nejsem úplně jistý  

tím, kde vzít tu laťku. Třeba kdyby jednou za tři měsíce šel nějakej mail, kde se na konkrétním 

případě ukáže, co považujem za ten standard, kterým směrem se chceme ubírat I když ono to asi  

vykrystalizuje i samo, a koneckonců když někdo ustřelí v tý recenzi, tak se vypalcuje interně a  

je vyřešeno. Ale vlastně by mi nějaký spiklenecký setkání vůbec nevadilo, takovej jako con, kde 

si utvrdíme víru a znovu zopakujeme to desatero [smích].“ (Jan Beneš)

„Přijde mi, že ty osobní setkání to i hodně tříbí. Je to něco, co to směruje dál, dá to tomu 

novej drajv, novou energii, když ty lidi se viděj.“ (Kateřina)

„Bylo by dobrý, kdyby zase byla nějaká ne besídka, ale globální žvanírna o tom, jak  

přistupovat k hodnocení.“ (higgsuv_boson)

42 Zdroj: www.cuketka.cz/forum/topic.php?id=2184
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Jak vyplývá z plánů samotných správců, v rámci chystané nové verze se bude se 

Standardy skutečně znovu aktivně zacházet. Vzhledem k následující citaci z rozhovoru 

s panem Cuketkou se ovšem nabízí otázka, do jaké míry bude obsahovat prostor pro 

vyjednávání:

„Ale  než  to  budem  aplikovat,  je  potřeba  udělat  takovou  systematickou  čistku  ve 

spolupráci se Scukařema, protože každej tam má nějaký kostlivce, hlavně ve starejch recenzích.  

Nová  verze  je  příležitost  udělat  systémovou  změnu,  u  těch  problematickejch  se  spojit  se  

Scukařema ´hele, mi ti dáme dolu tajty tři věci, protože to je fakt blbý, buďto tam zajdi znova, 

anebo to tam nebude.´“

Bude  jistě  zajímavé  sledovat,  s  jakým  přijetím  se  tento  značně  direktivně 

působící  přístup  setká;  na  jednu  stranu  může  jeho  vyjádření  vypadat  poněkud 

nedemokraticky, zvlášť v kontextu internetových komunit, na druhou stranu se jedná o 

speciální  případ  skupiny  od  začátku  řízené  jednou  autoritou,  s  jejímiž  názory,  jak 

naznačuje i tato analýza, panuje v komunitě značný soulad.  Byť se tedy může objevit 

nesouhlas s vyřazováním starších textů (jak Martina, tak higgsuv_boson v rozhovorech 

projevili  jisté  rozladění  nad  automatickým  vymazáním  některých  starších 

neaktualizovaných  textů  jakožto  ztrátou  „práce“  hodnotitelů),  vzhledem k  nastavení 

komunity  plánovaná  změna  pravděpodobně  projde  poměrně  hladce,  protože  i  u 

samotných  hodnotitelů  se  objevuje  odstup  od  jejich  starších  textů,  jak  to  popisuje 

například Scamorza:

„Těch  prvních  pět  recenzí  byly  nějaký  kavárny,  který  by  tam  teď  už  samozřejmě 

neprošly, taková ta Dobrá trafika a podobně, teď už bych si ani nemyslela, že patří na Scuk. 

Logicky se ti za ty dva tři roky dost zvýší nároky, vyvinou buňky...“

 6.4 Ideál recenze z pohledu správců a hodnotitelů

Standardy Scuku také obsahují část o tom, jak má z pohledu správců vypadat 

kvalitní recenze  (Michala: „subjektivní náhled a náhled podle pravidel se moc neliší, 

koneckonců jsme si ta pravidla napsali sami.“). Zde se tedy konečně dostáváme přímo 

ke konkrétním vlastnostem jednotlivých textů, kde mne zajímala mj. míra odlišnosti či 

podobnosti kritérií kvalitního textu, která uplatňují správci a hodnotitelé.
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Recenze je v rámci žurnalistikých žánrů definována jako publicistický text, který 

„je nástrojem hodnocení a kromě informace o nové aktivitě, uměleckém počinu chce 

říci, co si myslí, nejen čtenáři, ale i tvůrci samotnému.“ (Dolanská, 1994) Výraz pochází 

z latinského censeo, tedy posuzuji, soudím, což vyjadřuje charakter recenze jako textu 

obsahujícího hodnotový soud, názor autora a jeho emoce, které „by však nikdy neměly 

být  hlavním  zdrojem  informací.“(ibid)  Recenze  je  kratší  než  kritika,  a  proto 

nepředkládá  „dokonalou analýzu  díla“  (ibid)  a  „soustřeďuje se  pouze  na  hodnocení 

výrazně kladných či  výrazně záporných hodnot.  Zároveň stručně představuje tvůrce, 

sleduje dílo od zrodu a zařazuje ho do kontextu další umělecké činnosti“ (Halada & 

Osvaldová, 2007). Recenze by tedy měla zahrnovat určitou komparaci v rámci oboru 

(„zařazení do kontextu“) a věcným způsobem srhnout nejdůležitější okolnosti vzniku a 

silné i slabé stránky díla, aby poskytla čtenáři relevantní obraz o díle. Uvedená kritéria, 

popisující primárně recenzování umělecké produkce, samozřejmě platí i pro hodnocení 

jiných oblastí lidské činnosti, včetně mnou zkoumané gastronomie, jak o tom svědčí i 

následující vnímání formátu recenze ze strany správců Scuku i hodnotitelů.

Oddíl,  věnovaný  ve  Standardech  přímo  kvalitě  textů,  sugestivně  pracuje  s 

pojmem „Ideál recenze“. Takto jej tedy chápe a formuluje pan Cuketka:

– soustředit se na jídlo a kvalitu produkce („Více o jídle!“)

– méně slohu a příběhu, méně okolností návštěvy

– hlavní záměr – odpovědět na otázku, proč tam jít

– krátkost a věcnost („3 až 4 odstavce“)

– silné resumé (jakási hlavička recenze, která by měla shrnovat v jedné větě to 

nejpodstatnější o recenzovaném podniku a dojmu z návštěvy)

Spolusprávkyně Michala k tomu ještě dodává:

„Asi nejdůležitější bude schopnost napsat text, který věrně a věcně popisuje zkušenost s  

podnikem, aniž by to bylo nějak zkreslené subjektivními dojmy/pocity pisatele. Je to možná 

hned několik znaků najednou, ale věcnost a věrnost budou asi ty nejvíc důležité. Pokud se k 

tomu přidá osobnost, která dané oblasti rozumí, je to pak ideál. Zbytek už jsou myslím spíš  

třešničky na dortu: jestli to je na základě opakované zkušenosti, jestli to není moc dlouhé, jestli  

tam nejsou chyby.“
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Požadavky  na  kvalitní  recenzi,  formulované  hodnotiteli  v  uskutečněných 

rozhovorech, se s výše uvedeným (celkem nepřekvapivě, ve světle dosud popisované 

převážně panující názorové a hodnotové jednoty) značně shodují; v některých ohledech 

jsou jejich  nároky dokonce  ještě  vyšší,  což  funguje  jako další  -  a  poměrně  silný  - 

kvalitativní filtr, kterému se blíže věnuji dále, po stručném představení sdílených bodů.

 6.4.1 Sdílená kritéria 

Hodnotitelé  rovněž především očekávají  od dobrého textu  informaci,  proč a 

zda do daného podniku jít, ať už to formulují takto lakonicky, nebo včetně požadavku 

na zprostředkování „ducha místa“ (jak to nazývá Martina; nebo též „sdělení a předání 

pocitu z podniku“, jak to nazývá  higgsuv_boson).  Faktičnost, dostatek informací o 

produkci daného místa a podložená  argumentace prostá dojmů a emocí je hned v 

závěsu:  „důvody toho hodnocení tam musí  bejt  dobře popsaný, aby to neskončilo u 

dojmů.“ (Vydra). 

„Osobnost,  která  dané  oblasti  rozumí“  je  koncept,  ve  kterém  se  obě  strany 

komunity  také  značně  protínají.  Martina to  nazývá mít  „nachozeno,  najezeno“,  což 

higgsuv_boson vnímá například u hodnotitele  Lukase,  který často cestuje a  na Scuk 

přispívá texty z michelinských a jiných luxusních světových restaurací:

„Například  když  budu mít  recenzi  na  drahej  podnik,  která  bude od Lukase,  tak  na 

základě těch předchozích textů vím, že tam chodí, že má srovnání s tím, jak to má v takovýmhle 

podniku, ve světě vypadat.“

I směrem k sobě samému panuje mezi hodnotiteli určitá pokora a nepřeceňování 

vlastních kompetencí – hodnotitelka Hanka popisuje, že cítí potřebu školení stran kávy, 

protože se „necítí kompetentní k hodnocení“, sama Michala říká, že „těžko budu psát 

něco  o  peruánský restauraci,  když  jsem v  Peru  nebyla  a  jím to  poprvý.“  Vydra to 

formuluje takto:

„Musím si bejt jistej, že mám dostatečný srovnání a znalosti, že prostě o tý oblasti dost 

vim. Člověk se hodně naučí tím, že to dělá. Taky jsem se specializoval na určitej typ podniků,  

který používám často, hlavně na kavárny. Asi nikdy nebudu psát drahý restaurace, protože jsem 

do nich nechodil běžně a nemohl jsem mít srovnání.“

Ze strany hodnotitelů  i  správců je  kromě odpovědnosti  patrná  také  poměrně 

intenzivní  snaha prohlubovat  své znalosti  (a zvyšovat  tak kvalitu  výstupu i  v rámci 
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neprofesionálních  podmínek  produkce,  jak  o  tom  píše  ve  své  stati  o  komunitních 

médiích  i  Carpentier,  2009).  Na straně  Scukařů  je  to  především rozšiřování  obzorů 

cestováním, sledováním scény a zdokonalováním vlastní produkce – Paul to například s 

trochou poetiky popisuje jako „cestu foodieho od kostky masoxu k vývarovému vrcholu 

s  consommé“;  od  pana  Cuketky pak  přichází  nabídka  edukace  hodnotitelů  formou 

vzdělávacích seminářů nejrůznějšího zaměření, od kávy přes vietnamskou kuchyni po 

pivo. Tyto kurzy jsou ze strany hodnotitelů vnímány vysoce pozitivně, někdy dokonce 

zmiňovány jako jedna z hlavních motivací k účasti na projektu (viz kapitola 7).

 6.4.2 Kontroverzní kritérium autorského vkladu

Výzkum odhalil  i  jedno kvalitativní  kritérium,  na kterém nepanuje tak úplně 

shoda – jak na vertikální ose správci-hodnotitelé, tak horizontálně v rámci hodnotitelské 

komunity. Tato odlišnost, ze které vyplývá určitá negociace se Standardy a subjektivní 

přizpůsobování si formátu recenze, nastává v otázce autorského stylu a literárních rysů 

textu.  Zatímco  správci  ve  Standardech  přímo  vyžadují  „méně  slohu,  příběhu  a 

okolností  návštěvy!“  i  za  cenu  suché  popisnosti,  někteří  hodnotitelé  ve  svých 

představách o kvalitním textu zmiňují  stylový vklad autora a  humor jako pokud ne 

přímo  požadavek,  pak  velmi  vítaný  bonus,  fungující  pro  ně  jako  jedna  z  dimenzí 

kvalitního textu43, protože si od recenze slibují i čtivost a pobavení, zkrátka čtenářský 

žážitek:

„Každý musí mít nějakej literární styl. Mě čeština vždycky bavila, mám rád lehčí styly  

jako třeba Chandler v překladu Škvoreckýho. […] Já sám na sobě si nejvíc cením to, když se mi 

povede  dostat  do  toho  nějakou  legraci,  když  se  to  podaří  uplácat  tak  jako  trošku  svěží .“ 

(higgsuv_boson)

„Mám pocit, že recenze moc psát neumím, nemám tu lehkou fejetonovou ruku. Recenze 

by  neměla  být  suchá,  naškrobená,  to  podle  mě  na  Scuk  nepatří.  Chtěl  bych,  aby  to  bylo  

fejetonovější, aby to nebyla nuda číst.“ (Paul)
„Svým způsobem je to pro mě literární útvar, chci se nad tím pobavit. Dříve měl každej 

svůj styl, a bylo to jedinečný a pěkný.“ (Elena)

„Je  dobrý,  když  se  tam ten  autor  taky projeví  nějakým jiným způsobem,  než  čistě 

fyzikálním a chemickým popisem jídla, to mám taky rád.“ (Lukas)

43 Lehčí, fejetonový styl jako jeden z atributů žánru recenze zmiňuje i již citovaná Dolanská (Dolanská, 

1994)
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Souvisí  s  tím  i  délka  textů –  zatímco  ve  Standardech  (i  Michalou)  je 

vyžadována především krátkost, například Hanka ji nevnímá jako dogma, kterým by se 

měla nechat tak docela omezovat, zvlášť když čtenářský zážitek je pak kvalitnější: 

„Ze začátku se k těm standardům asi vracela víc, ale teď už to tolik nehlídám, říkám si,  

no co, tak to bude trochu delší. Vnímám tam totiž určitou rozvolněnost i u ostatních. […] Přijde 

mi zábavnější číst recenze, které jsou [požadavkům ve Standardech] vzdálenější. Asi bych i  

sama chtěla si v rámci těch mantinelů najít svůj styl vyjádření, aby to nebylo nudný, aby to bylo  

informativní a zároveň čtivý. Když se tohle někomu povede, tak to považuju za geniální. Jsou 

tam takový.“   

Pozitivní vnímání literární hodnoty a její preference nad stručností se nicméně 

liší i mezi jednotlivými hodnotiteli - dělící linie mezi příznivci literárně pojatých textů a 

těmi  preferujícími  hlavně  krátkost  (Paul:  „3  odstavce  jsou  ažaž“)   je  založená  na 

způsobu, jakým sami hodnotitelé Scuk používají, a potřebách, které očekávají, že jim 

Scuk  naplní.  Ti,  co  jej  chtějí  používat  především  pragmaticky,  jako  efektivní 

vyhledávací nástroj, preferují krátké a hutné texty:

 „Na delší přípravu je to super, když máš čas si to projít, ale v terénu to moc nefunguje.  

Ty recenze jsou na mě někdy moc dlouhý, já mám rád krátkost. Když je to krátký, vtipný a  

věcný, tak je to nejlepší.“ (Petr Werner) 

„Recenze beru jako žánrovku, co má splnit určitý náležitosti, není to pro mě kanál, kde 

bych se musel nějak kreativně vybouřit. Když jsem ve městě, kde jsem dlouho nebyl, tak chci  

vytáhnout mobil, najít si na Scuku podniky v okolí a rychle proskenovat, kam má smysl chodit, 

takže by ten text neměl být ukecanej.“ (V případě  Jana Beneše je třeba podotknout, že 

pracuje jako novinář a věnuje se i vlastní literární tvorbě, takže potřebu kreativity má 

saturovanou jinak než Scukem.)

U hodnotitelů, zmiňujících literární hodnotu textu jako výrazné plus, je naopak 

jasné,  že   Scuk vnímají  i  po  čtenářské  stránce  (Kateřina,  higgsuv_boson),  případně 

kombinují oba dva pohledy, jako Elena:

„Já mám totiž ke Scuku dva přístupy.  Jeden je, když někde jsem, tak si to otevřu a  

snažím se najít něco, co je nejmenší zlo – takhle předpokládám, že to používá většina lidí. A 

pak  je  ten  druhej  přístup  –  ze  začátku  mě  bavilo  číst  všechno  jenom  pro  pobavení,  i  o 

restauracích, kam vím, že nikdy nepůjdu, vžycky mě to strašně bavilo číst jenom pro zábavu,  

prostě jenom tak.“
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Že prozaická a informační kvalita se mohou dostat do opozice, si uvědomuje 

Kateřina, u které jsem ostatně pocit boje s představami správců popisovala už v pasáži 

věnované Standardům:

„Chci,  aby to byl  text,  kterej  se  dobře čte.  Nechci  říct,  že bych se  snažila vytvořit  

nějakou literární hodnotu, ale snažim se vytvořit něco, za co se nemusím stydět ani po stránce  

literární.. […] Mám ráda, když si to člověk přečte nejen jako recenzi, ale když je to i o něčem 

jiným. Ale moje nejoblíbenější vlastní recenze mají asi nejvíc palců dolů. Když se odvážu víc,  

ne vždycky to má pozitivní odezvu. Celkem tomu asi rozumím – lidi tam hledají informaci,  

takže když najdou můj pokus o fejeton, nemusej to úplně kladně hodnotit. Ale musím říct, že 

mě to neodrazuje od toho tam občas něco dát, napsat si něco pro radost.“ (Kateřina)

Ukázka kontroverzního textu

Výše uvedenou názorovou odlišnost v otázce míry invence textu a autorského 

stylu si můžeme ukázat právě na jednom z Kateřininých textů, který je dobrou ilustrací 

její bezprostředně předcházející citace - jedná se o recenzi zcela netypického formátu, 

která obdržela stejné množství pozitivních i negativních palců a komentáře oceňující i 

kritizující text právě za jeho stylové pojetí. Jedná se o recenzi na steakovou restauraci 

Aberdeen  Angus  Steakhouse  v  Soběsukách,  kterou  hodnotitelka  koncipovala  jako 

psanou z pohledu býka44:

Víte, spousta lidiček se snaží bejt v něčem vopravdu dobrejch a důležitejch. No,  

a mně  se  to  povedlo,  fakt.  Klidně  se  přijeďte  kouknout  do  Soběsuk.  Tu  knajpu  

nepřehlídnete – vono totiž  v tý díře za Nepomukem nic moc jinýho neni, vlastně ani  

kostel ne. Ale hospodu mají udělanou pěkně, to se zas musí nechat. Nějakejch třicet duší  

se  tam v pohodě srovná,  pohodlně se usadí,  židle  maj  festovní,  dřevěný,  stoly  taky,  

dokonce kytky na ně dávaj! (Až si jeden řiká, že pro ty by se našlo i  lepší využití, no  

ne?).  […] Ale k tomu dlabanci – protože vo to tady přece hlavně jde, že jo? Koukněte,  

von  šéfik  neni  špatnej.  Takový  polívky,  na  to  von  je  třída.  Nesype  do  nich  žádný  

chemikálie, samá příroda je to, a přitom vejvar zvládne silnej, že nedohlídnete na dno,  

a ještě  v něm plavou  játrový  knedlíčky  jedna  báseň.  A co  dokáže  s dřšťkama (a teď 

nemyslim rozbít): marinuje je fakt navostro a pak je griluje, až celý křupou a jeden se  

diví,  co  s tím materiálem jde  všechno udělat.  Vůbec  nejlepší  je,  když  si  vobjednáte  

44 Celý text recenze je součástí práce v sekci Přílohy, zde pro ukázku cituji jen některé pasáže.
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jenom flákotu. Masíko je totiž ťipťop samo vo sobě – dyť vám říkám, že to mám pod  

kontolou – a třeba k entrecotu (to by si jeden tlamu zauzloval, co?) najdete na talíři  

jenom hromádku soli a pepře […] Upřímně, s krávama to šéfik umí, to zas jo. Skoro mu  

to závidim. Ale když dojde na něco jinýho, třeba na ty slepice – no, von na tom eště  

kapku mákne, na to dohlídnu. Holky vás tu obsloužej,  ale nerozněžněj.  Takže určitě  

uznáte,  že  nepřehánim,  když  říkám,  že  tady  je  to  prostě  celý  vo  mně.  Celej  tendle  

podnik. Taky ty fotky, co mám všude po stěnách, vás nenechaj na pochybách, že jsem  

prostě  třída  a jsem tu  za hvězdu.  Teda ve  vší  skromnosti.  Jo,  vlastně  jsem se  ještě  

nepředstavil. Jsem Angus. Aberdeen Angus.

Kateřina sama ji označuje za jeden ze svých nejoblíbenějších textů, ale:

„to byl zrovna ten případ, kdy se snad ta recenze ani neobjevila  [myšleno veřejně na 

webu – vypalcované texty nejsou veřejně viditelné a nepromítají se do hodnocení, jak o tom 

píšu v pasáži věnované moderaci textů, pozn. aut.], protože tam ty palce byly teda hodně dolů. 

Bylo to tím, že je to psaný z pohledu bejka. Asi to byl přo někoho neprůhlednej, těžko čitelnej 

formát, s nedostatkem jasnejch informací.“

Kateřinina vzpomínka na přijetí tohoto textu je ovšem výrazně negativnější, než 

odpovídá  skutečnosti  –  ve  skutečnosti  dostala  stejný  počet  kladných  i  záporných 

hodnocení (3) a recenze veřejně viditelná je. Ke kladným palcům navíc dostala i dva 

pochvalné  komentáře,  jeden  označující  text  dokonce  za  aspiranta  na  nejúspěšnější 

recenzi daného měsíce, které se v té době ještě vyhlašovaly:

• Veselý Angus :))
• recenze mesice !!! minimalne :-) hele uplne slysim ten prisernej stredoceskej 

prizvuk :-)) 45

Že  názor  na  literární  formu  jakožto  kritérium  kvality  textu  není  jednotný, 

dokládá následující  komentář,  doprovázející  jeden ze záporných palců a vysvětlující 

jeho udělení právě tím, co předchozí komentář vyzdvihuje, totiž hovorovostí použitého 

jazyka:

• Pekna  stylova  variace,  ale  precejen  velmi  ubira  na  prehlednosti  a  snadnosti 

cteni. Zejmena obecna cestina je pro me prakticky necitelna. 

45 Zdrojem komentářů je emailová komunikace s Kateřinou, ve které mi je laskavě poskytla – komentáře 

k recenzím jsou totiž dostupné jen autorům okomentovaného textu a správcům. Komentáře 

předkládám bez dalších úprav.
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Míra autorského vkladu a literární hodnoty je tedy vnímána značně různorodě – 

co někteří hodnotitelé označují za nepřijatelné překročení hranice formátu recenze, je 

pro  jiné  zdrojem  pobavení,  kvality  textu  a  pestrosti.  Zajímavě  tuto  negociaci 

dokumentuje jeden z hodnotitelů, který je příkladem tolerantního přístupu k autorskému 

stylu, který vnímá jako něco v podstatě obohacujícího a dávajícího Scuku větší pestrost 

směrem  k  publiku  (pokud  tedy  text  jinak  splňuje  ostatní  kritéria  kvality,  zejména 

dostatek faktů). Zmiňuje přitom přímo Kateřinin styl:

„Třeba Kateřina píše hodně květnatě. Mně to úplně nesedí, ale její recenze čtu, protože 

jsou zajímavý, objevuje pro mě velmi použitelný podniky. Že je to třeba delší, než kdybych to  

psal já, a není to stylem úplně můj šálek kávy, to tak prostě je, někomu se to zas může líbit. 

Myslím si, že je dobře, že se tohle nijak striktně neomezuje. […] Má smysl trvat na tom, aby to 

bylo kvalitní, aby tam ty informace byly.. ale nadělalo by myslím víc škody než užitku svázat to  

nějakou striktně předepsanou formou recenze. Myslím, že ta pestrost rozšiřuje okruh čtenářů a 

tím pádem dopad.[…] Takhle si každej najde něco, ty svý recenzenty, co mu sedí.“46

 6.4.3 Vlastní kritéria hodnotitelů

Z vyjádření oslovených Scukařů také vyplynulo několik momentů, ve kterých 

hodnotitelé jdou dokonce nad rámec těchto požadavků a sami si stanovují další zásady 

kvalitního  textu.  Tuto  výzkumem  zjištěnou  „přísnost  nad  rámec  požadovaného“ 

považuji za výrazný rys regulace obsahové kvality, sloužící jako filtr jak na cizí, tak na 

vlastní texty, projevující se v tvorbě vlastních i hodnocení ostatních textů. 

Například  gramatická  a  jazyková  správnost,  vnímaná  Michalou  jako 

„třešnička na dortu“ s relativní důležitostí,  představuje pro všechny oslovené zásadní 

kritérium, zmiňované obvykle jako jedno z prvních a prožívané někdy až překvapivě 

silně a osobně, kritizované zvláště v produkci nováčků:

„Stydím se za recenze s chybami, to mě hodně mrzí – v tomhle smyslu se cítím jako 

součást Scuku a mám pocit, že nám to dělá ostudu, že to snižuje kvalitu. Občas jsou ty recenze 

napsaný tak, že si říkám, jak to mohlo projít.“ (Hanka)

„Někdy mě vyloženě ubíjí pravopis těch lidí. Občas jsem si třeba u nováčků říkala - ty 

vole, to není možný, tohleto. Takže už to ani nechodím moc číst – navíc jsem se třeba těšila, že  

46 Hodnotitele neuvádím jmenovitě právě kvůli vyjadřování se na adresu jiného Scukaře.
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tam někdo bude psát zase vtipně, třeba, ale většinou to bylo spíš jako hm, slohovka třetí třídy,  

děkujeme.“ (Elena)

„Dost mě štve, když někdo neumí česky. Gramatický chyby, to by se podle mě nemělo 

tolerovat.“ (Lukas)

Hodnotitelé, kteří si nejsou svým pravopisem sami tolik jistí, si je dokonce pro 

jistotu  nechávají  kontrolovat  svými  partnery,  jako  například  higgsuv_boson nebo 

Kateřina:

„Ideálně pak následuje korektura. Většinou mi to čte přítel a vychytá chyby gramatický 

i stylistický, což je pro mě nedocenitelný.“

S nadsázkou lze tedy říci,  že kromě „foodnáckovství“ se jedná i o komunitu 

„grammar-nazis“47.  Silné  lpění  na  pravopisné  správnosti  lze  nejspíš  přičíst  sociální 

pozici  hodnotitelů – jak uvádím i v části  věnované v rámci  metodologie demografii 

respondentů, jedná se o lidi vzdělané, v mnoha případech i pracující s jazykem v rámci 

svého  profesního  života,  a  mající  tudíž  vysoký  vyjadřovací  standard.  Řečeno  s 

Bourdieuem, kvalitní  čeština je součástí  jejich  habitusu  a vyžadují ji jako podmínku 

sine qua non dobře odvedené práce, zvlášť pokud je zveřejněná v takovémto kontextu.

Oblastí,  která  není  přímo kodifikovaná  standardy ani  zmiňovaná  správci,  ale 

která  je  v  rámci  moderace  jednotlivých  textů  často  důvodem  pro  palec  dolů  a 

hodnotitelé ji vnímají jako velmi silné kritérium kvality textu, je celková konzistentnost 

recenze,  tedy shoda bodového hodnocení s textovou složkou.  Shrnuje to například 

Scamorza nebo Jan Beneš:
„S tím má myslím dost lidí problém, jakože tomu dají tři hvězdičky, ale vlastně o tý 

obsluze píšou, že je průměrná a špatná.“

„Recenzi mi dokáže zkazit, když mám pocit, že ten popis neodpovídá bodům, že je tam 

nějaká inkonzistence v hodnocení – když někdo zkritizuje jídlo a pak ho vystřelí na čtyřku. […] 

Jedna  moje  recenze  z  nějakýho  moravskýho  podniku  byla  vypalcovaná  právě  kvůli  týhle 

inkonzistenci.“ 

47 Neologismus pro jedince intenzivně a nahlas vyžadující gramatickou správnost
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Dalším  kritérium,  které  hodnotitelé  prioritizují  mnohem  více,  než  samotní 

správci,  je  opakovaná  návštěva  před  recenzí –  Michala  ji  opět  zmiňuje  jako 

„třešničku na dortu“, ve Standardech se objevuje spíše jako doporučení ve sporných 

případech. Naopak většina hodnotitelů větší počet návštěv chápe jako jednu z hlavních 

podmínek  kvality,  umožňující  předat  čtenářům  reprezentativnější,  podloženější 

informaci o daném místě:

„Mělo by to splňovat nějakou věrohodnou návštěvnost – to, žes to zažila v různejch 

podmínkách. Pokud v tom městě žiju, tak bych tam měla minimálně dvakrát až třikrát zajít – to,  

že jsem byla teď jednou v Alcronu s rodičema na obědě, není relevantní recenze.“ (Scamorza)

„Aby se to pokrylo, je potřeba jít tam víckrát, nebo ve víc lidech.“ (higgsuv_boson)

„Mám teď dva podniky, kde mám rozepsaný recenze a zvažuju, jestli je tam dát nebo 

nedat. Po první návštěvě si udělám takovou kostru recenze a čekám na další návštěvu, která je 

většinou slabší a pak ten tón mění směrem k průměru.“ (Hanka)

Velmi silně vnímaným pozitivním aspektem recenze, kterou hodnotitelé aplikují 

jak na přínos recenzí ostatních, tak jako filtr na přidávání vlastních textů na Scuk, je 

snaha o  přidanou hodnotu.  Kromě všech diskutovaných formálních náležitostí textu 

by měl  předmět  recenze  podle  Scukařů  naplňovat  kritéria  novosti  –  text  by se  měl 

ideálně  věnovat  podnikům novým,  dosud nezmapovaným,  říká  například  Scamorza: 

„Nebaví tě psát recenzi o věcech, který už byly stokrát řečený – co novýho bys přinesla 

další recenzí o Šálku [oblíbená pražská kavárna s velkým počtem kladných recenzí na 

Scuku,  pozn.  aut.]?“;  nebo  případně  přinést  nějakou  zásadně  odlišnou  informaci  o 

podniku  zavedeném,  jak  o  tom  mluví  Hanka:  „buď  by  to  mělo  obsahovat  novou 

informaci, nebo popsat jinou zkušenost, než měli ostatní.“

Podnik by měl zkrátka mít zkrátka něco navíc, aby stálo za to recenzi psát a číst 

– například to, že se jedná o špendlík v neobsazeném regionu nebo na nečekaném místě 

(to si na recenzích cení například Hanka a Lukas), nebo se jedná o recenzi přinášející 

zážitek  z  podniku  vnímaného  jako  gastronomická  ikona  (například  newyorské 

Momofuku  nebo  dánská  Noma,  které  mapoval  Lukas)  nebo  z  místa  se  silným 

mediálním  zájmem  (Martina zmiňuje  potřebu  „zkorigovat“  nadšení  panující  okolo 

středočeské restaurace V Polích.) 
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Texty, které z pohledu Scukařů tuto přidanou hodnotu nemají, jsou brány jako 

neadekvátní,  jak to formuluje třeba  Hanka:  „přijde mi legrační napsat osmadvacátou 

pozitivní  recenzi  k  Na Kopci  [oblíbená  restaurace  v  pražských Radlicích  a  jeden z 

nejčastěji  hodnocených podniků,  pozn.  aut.]“,  nebo  Martina:  „psát  recenze,  jen aby 

člověk  měl  čárku,  to  je  blbost.“  Toto  kritérium  tedy  funguje  jako  poměrně  silný 

inhibitor psaní – jak vyplývá i z výše uvedených citací,  Scukaři mají tendenci se do 

recenze spíše nepouštět, pokud jim podnik nepřipadá dostatečně zajímavý a stojící za 

námahu, jak potvrzuje i Jan Beneš: „Nevidím důvod napsat recenzi, která jenom shodí 

špatnou  hospodu  a  vlastně  nikdy  nebude  viditelná  mimo  vnitřek  Scuku.“  nebo 

Scamorza: „Já bych si ráda vystřihla něco špatnýho, ale ono to zabere dost času, já ty 

recenze nestřílim za 15 minut.“

Text  by měl  mít  podle  některých respondentů nejen  přidanou hodnotu,  ale  i 

maximální  relevanci a  naprosto  vycizelovanou  formu.  Přestože  samy  Standardy 

vybízejí „nestresujte se s tím!“, několik Scukařů přistupuje ke psaní recenzí se silným 

pocitem zodpovědnosti a popisují jej jako několikahodinový (i několikadenní) proces 

přepisování a vracení se k recenzi, dokud není úplně podle jejich představ:

„Většinou  je  to  práce  na  několik  hodin,  nedávám to  v  jednom kuse.  Nejdřív  si  to 

nadraftuju a vracím se k tomu třeba druhej den, přeformulovávám,  ověřuju si nějaký věci k 

tomu, doplňuju nějaký informace. Přijde mi dobrý mít tam přestávku, něco napsat a pak se k 

tomu vrátit a přečíst si to s odstupem, líp vidíš, kde ten text je vysloveně divnej a tak.“ (Lukas)

„Hodina  až  dvě  první  nástřel,  pak  následuje  takový  uležení,  pak  ideálně  následuje 

korektura. Většinou ten text uploaduju druhej až třetí den, když je uleželej.“ (Kateřina)

Vysoké nároky na kvalitu ovšem zároveň fungují jako silný regulátor kvantity 

produkce –  i  takto „postižení“  si  uvědomují,  že  jejich lpění  na kvalitě  může být  z 

pohledu přibývání textů až kontraproduktivní,  protože se k napsání recenze nakonec 

nedostanou, nebo se jim text permanentním přepisování až znechutí:

„Když to má trošku vypadat, tak to chvilku zabere. A ono se ti do toho třeba dnescha 

nechce, říkáš si napíšu to zejtra, až udělám DPH, budu mít víc času, a tak..“ (higgsuv_boson)

„Mám pocit, že když už tam něco napsat, tak něco komplexního, velký dílo. I když to  

podle  mne  není  úplně  chtěný,  a  Martin  [pan  Cuketka]  je  toho  důkazem.  Ale  tu  laťku  si 
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nastavili lidi sami. […] poslední dobou mě ani nic nezaujalo, nebo jsem tam byla jednou a pak 

už  ne.  Teď  jsem  třeba  chtěla  napsat  asi  tři  podniky  v  Drážďanech,  který  jsem  nakonec 

nesepsala, protože nejdřív se mi nechtělo a pak jsem si za dva týdny už nebyla jistá, jestli si  

vzpomenu správně.“ (Scamorza, zvýraznění LK)

„Řádově tím trávím hodiny. Někdy se k recenzi vrátím jednou, a jsem s tím spokojená, 

někdy i desetkrát. Nerada to tam dávám, když si nejsem jistá tím, že se mi to líbí, nebo že tam  

radši ještě nezajdu.“ (Hanka)

„Bojím se něco napsat, aby to třeba někdo nepovažoval za nedostatečný. Dřív to pro mě 

bylo přirozený, ale teď nad tím moc přemejšlím. Přesně jako to mám se řízením – čím jsem dál 

od autoškoly, tím jsem z toho stresovanější, a přitom po řidičáku jsem to neřešila.“ (Elena)

„Já  to  třeba 5 dní  v  kuse  upravuju,  každej  den se  na  to  třeba několikrát  podívám. 

Snažím se to napsat odlehčeně a pak to čtu ten druhej den a říkám si ´ježiš, ty seš trapnej´ a po  

těch pěti dnech přepisování mám tu recenzi ve stejnym stavu jako ty předchozí, takovou jako 

slohovku ve škole.“ (Paul)

Když  se  k  tomu přidá  ještě  výše  uvedený požadavek na více  návštěv,  který 

reflektuje i Jan Beneš („Snažím se držet zásady nepsat recenzi po první návštěvě, jít tak 

aspoň dvakrát.  Což při  tom množství  podniků, který v Praze jsou, oddaluje napsání 

recenze.“),  máme  tu  celou  řadu  faktorů  vycházejících  ze  silně  pociťované 

zodpovědnosti na straně hodnotitelů, které nakonec vedou k nižší produktivitě a tudíž 

menšímu  celkovému  množství  obsahu. Potvrzují  tak  riziko  pro  funkčnost  celého 

projektu, které si uvědomuje i pan Cuketka: 

„Zásadní je rovnováha mezi tím, kolik toho obsahu máš a kolik tam těch lidí pustíš, to 

se bije proti sobě. My to teď máme hodně utažený, je potřeba to pořád ladit, aby bylo pro lidi 

atraktivní to psát. Když jich je hodně, tak ti může vznikat nekvalitní obsah, kterej to vlastně  

zabíjí, a když to utáhneš moc, tak to má opačnej efekt, že ti potom píšou málo a pro návštěvníky 

je to potom nefunkční.“ 
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 6.4.4 Shrnutí analýzy kritérií na kvalitní recenzi

Z analýzy Standardů a rozhovorů se správci i hodnotiteli o nárocích na kvalitní 

text recenze plynou tato zjištění - hypotézy:

• Na  kvalitativních  kritériích  panuje  mezi  správci  a  hodnotiteli  značná 

shoda, podobně jako v případě ostatních komunitních norem.

• Ideální recenze především odpovídá na otázku, čím je podnik specifický 

a  zda  stojí  za  návštěvu.  Činí  tak  prostřednictvím  fakticky  správné 

recenze,  vyargumentované,  prosté  nepatřičných  emocí  a  sepsané 

hodnotitelem, který se v dané oblasti orientuje.

• Jistá divergence panuje v otázce literární kvality, vtipnosti a délky textu, 

kde  je  názorové  spektrum  širší.  Preference  krátkosti  a  věcnosti  nad 

literární  hodnotou se  odvíjí  od  způsobu užití  Scuku  –  záleží,  zda  jej 

dotyčný vnímá i z pozice čtenáře, nebo čistě pragmaticky a informačně. 

Interval kvality je nicméně v tomto ohledu poměrně široký, s vyšší mírou 

tolerance  než  u  jiných  kritérií;  jen  extrémní  případy  jsou  interně 

vypalcovány.

• V některých ohledech uplatňují  hodnotitelé na texty dokonce přísnější 

nároky než jaké deklarují správci – jedná se především o gramatickou 

správnost,  přidanou  hodnotu  textu  (spočívající  například  v  novosti  či 

neobvyklosti  podniku) a opakovanou návštěvu před recenzí, zajišťující 

dostatečně podložené hodnocení.

• Tato vlastní kritéria slouží jako silný regulativ nejen kvalitativní, ale i 

kvantitativní  –  popsané  vyšší  nároky  na  text  se  odráží  v  nižší 

produktivitě hodnotitelů, takže obsahu přibývá méně než dříve.

6.5 Shrnutí analýzy kvality I – dynamika regulačních opatření

Obsahová regulace probíhá v případě Scuku v následujících rovinách:

1. Exkluzivita  přístupu  a  identifikace  –  status  hodnotitele  mohou  získat 

pouze  vybraní  zájemci,  nejedná  se  o  otevřený  systém;  správci  webu 

ověřují identitu zájemců.
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2. Kontinuální a vzájemné hodnocení textů pomocí karmy – publikované 

texty  jsou  vystaveny  hodnocení  ze  strany  ostatních  Scukařů  i  široké 

veřejnosti, které se číselně projevuje v tzv. Karmě hodnotitele.

3. Kodifikace nároků na hodnotitele a kvalitní  text - hodnotitelé by měli 

dodržovat  veřejně  přístupný  etický  kodex  i  interní  Standardy  a 

hodnocení na Scuku.

Scuk.cz  tedy  využívá  kombinaci  všech  metod,  popsaných  v  teoretické  části 

věnující se reputačním systémům. Z analýzy rozhovorů s respondenty – jakožto jedno z 

hlavních zjištění výzkumu - vyplynulo, že k výše popsaným, externě nastaveným třem 

úrovním regulačním opatřením obsahové kvality se přidává ještě čtvrtá úroveň regulace, 

fungující  organicky,  na rovině samotných hodnotitelů.  Jsou to subjektivní  nároky na 

kvalitu textu, které mají hodnotitelé v mnoha ohledech nastavené přísněji, než správci, a 

aplikují je na texty ostatních i na texty vlastní.

Jako  nejsilněji  působící  z  výše  uvedených  regulátorů  obsahové  kvality  z 

analyzovaného  materiálu  mi  vyvstává  rovina  první  -  exkluzivita  přístupu,  která 

determinuje snazší přijetí  roviny třetí,  tedy kodifikovaných hodnotících Standardů, a 

objevená  rovina  čtvrtá  –  individuální  kritéria  a  silný  pocit  odpovědnosti  na  straně 

hodnotitelů.  (Rovina druhá, tedy kontinuální moderace jednotlivých textů, pak slouží 

jako negociační prostor, kterému se blíže věnuje shrnutí bezprostředně následující.)

Exkluzivita přístupu je vzhledem ke striktnímu nastavení výběrové procedury (z 

více než 900 zájemců dosud došlo ke statutu plnohodnotného hodnotitele jen 52 lidí) 

nejsilnějším  regulačním  opatřením.  O  přístupu  na  Scuk  rozhodují  sami  správci 

prostřednictvím vstupního dotazníku,  který má prověřit  především to, zda uchazeč o 

členství  organicky sdílí  podobný gastronomický standard a kvalitativní  prizma,  jako 

vyznává  pan Cuketka a  stávající  komunita  (jak to sám formuluje:  „jestli  jste  stejná 

krevní skupina, tak tady máte prostor“). Výsledkem této šablony je komunita podobně 

smýšlejících  lidí48,  která  značně  usnadňuje  následnou  práci  s  obsahovou  regulací  – 

výběrem hodnotitelů s podobným primárním nastavením se zvyšuje pravděpodobnost 

48 Zde se opět připomíná jedna z pracovních kategorií, používaných při analýze, kterou jsem nazvala 

like-mindedness – tedy jakési sdílené uvažování, souznění s hodnotami, které se jako červená nit se 

vine výpověďmi hodnotitelů, správců i dalším analyzovaným materiálem, například Standardy. 
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přijetí komunitních norem, odpovědného přístupu k hodnotitelské roli a minimalizují se 

případy extrémní  deviace.  Funkčnost  tohoto systému v případě Scuku naznačují  mé 

rozhovory  s  hodnotiteli;  ať  už  se  jedná  o  reflexi  dotazníku  jako  něčeho  spíše 

jednoduchého,  organické  přijetí  Standardů  jakožto  komunitního  benchmarku  bez 

větších  diskusí  či  sdílený  pohled  na  kvalitní  text,  zkoumaný  vzorek  skýtá  obrázek 

značné jednoty pohledů na kvalitu. 

Druhým silným regulativem, který na rozdíl od výše uvedených není nastaven 

shora, ale existuje organicky na straně samotných hodnotitelů, jsou vlastní kritéria na 

kvalitní text, která jdou v několika ohledech za požadavky správců a odrážejí silný pocit 

odpovědnosti za svůj veřejný textový výstup, který Scukaři pociťují ke své komunitě i 

široké  veřejnosti.  Jedná se  o  absolutní  požadavek  na  gramatickou  kvalitu,  přidanou 

hodnotu textu spočívající v zajímavosti podniku či novosti informace nebo imperativ 

hodnocení na základě opakovaných návštěv. Z výzkumu také vyplynulo, že některé z 

těchto nároků nepřímo fungují nejen jako regulátor kvality, ale i kvantity – požadavky 

na text mohou mít hodnotitelé nastavené tak vysoko, až k jeho publikaci nakonec dojde 

později nebo vůbec. V tomto ohledu můj výzkum potvrzuje komunitní mechanismus 

popsaný  Waskovou  a  Farajem  (2005):  „Aby  přispívali  svými  znalostmi,  musí  si 

jednotlivci myslet, že jejich příspěvek ostatním bude stát za námahu, že vytvoří nějakou 

novou hodnotu. Zároveň očekávají,  že něco z této hodnoty dostanou i oni sami.“ V 

případě Scuku to tedy znamená, že pokud hodnotitel nemá pocit, že by jeho text přinesl 

přídanou hodnotu a z ní vyplývající uspokojení, klesá pravděpodobnost jeho napsání, a 

Scuk tak vlastně paradoxně díky silné identifikaci hodnotitelů s jeho kvalitativní linií 

přichází o obsah.

6.6 Shrnutí analýzy kvality II - prostory negociace

Kromě  popisu  regulačních  opatření  mne  v  průběhu  celé  analýzy  zajímala  i 

sociální dynamika tohoto procesu, způsoby a prostory negociace kvality.  Základní osy 

vyjednávacího procesu jsou dvě: vzhledem k tomu,  že se jedná o komunitu  s  jasně 

vymezeným vedením v podobě dvou správců, kteří určují pravidla, probíhá jeden z typů 

komunikace  vertikálně,  mezi  hodnotiteli  a  „shora“  publikovanými  guidelines;  druhé 

komunikační pole je horizontální, mezi jednotlivými hodnotiteli navzájem. Obecně se 

zdá,  že  aktuálně  panuje  jistý  status  quo,  kdy  je  kvalitativní  linie  po  publikování 
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Standardů poměrně  ustálená  a  jednotná,  bez větších rozporů vyžadujících  intenzivní 

vedení  diskuse  (které  mohly  nastat  dříve  a  popisuji  je  například  v  kapitole  6.2.1, 

dokládajíc, že v případě potřeby Scuk disponuje prostředky pro tento typ komunikace). 

Negociace  nyní  probíhá  spíše  v  mikroměřítku  jednotlivých  textů  a  individuálního 

vnitřního vyjednávání se Standardy,  které popisuji výše, větší institucionalizovaná či 

multilaterální debata na klasických platformách typu diskusního fóra či ad hoc setkání 

aktuálně  v  rámci  Scuku  neprobíhá.Toto  zjištění  lze  chápat  jako  další  indikátor  v 

komunitě  převážně  panujícího  sdíleného  smýšlení  a  jednotného  pohledu  na  kvalitu 

(like-mindedness).

Proces negociace se tedy do značné míry odehrává vnitřně, na úrovni uvažování 

samotných  hodnotitelů,  kteří  si  více  či  méně  reflektovaně  osvojují  a  přizpůsobují  v 

komunitě  panující  normy,  což  se  pak  dále  odráží  v  jejich  participaci  textové  i 

komunitní. Příkladem takovéto vnitřní, individuální negociace s nastaveným regulačním 

opatřením  je  například  přístup  k  moderaci  obsahu,  tedy  hodnocení  textů  ostatních 

prostřednictvím palců,  kde  Scukaři  vykazují  různě  intenzivní  aktivitu,  vycházející  z 

jejich odlišně nastaveného chápání role palcovacího systému. 

Podobně  to  funguje  i  se  Standardy  hodnocení,  kde  si  Scukaři  v  rámci 

nastavených mantinelů  (někdy i  mimo ně)  nacházejí  a  formulují  svá vlastní  kritéria 

kvality  textu  i  hodnocených  podniků.  Vzhledem  k  přísnější  formulaci  pravidel  a 

centrální roli Standardů v definici kvality zde panuje výrazně vyšší míra shody než v 

případě  palcování,  nicméně  i  tato  oblast  nabízí  několik  kontroverzních  témat  a 

odlišných přístupů k nim: například přísnost škály k podnikům v regionech, délka či 

literární hodnota recenze. Systém tedy v omezené míře poskytuje možnost jisté deviace 

a apropriace (zajímavé je, že respondenti se liší například i v názoru, zda je Scuk spíše 

komunitou nebo internetovým vyhledávacím nástrojem – v mém vzorku se preference 

komunity nad nástrojem jeví jako přímo úměrná míře aktivního zapojení do ní, tedy čím 

více se účastní off-line života Scuku, tím spíš ho budou vnímat jako komunitu a méně 

jako nástroj), ovšem je zde silně přítomná tendence k jednotné linii ve vnímání kvality, 

definované  především  Standardy  a  vnímané  jako  respektovaná  kvalitativní  laťka, 

nastavovaná zakladatelem Cuketkou. Má analýza ukazuje, že správci i hodnotitelé se na 

kritériích kvality textu do značné míry shodují, velká část z oslovených hodnotitelů jde 

ve vnímání kvality textu dokonce i za požadavky správců. 
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Jako  průběžná  komunitní  platforma  pro  testování  a  upravování  těchto 

individuálních  interpretací  kvality  pak  slouží  vzájemné  hodnocení  recenzí,  kde  si 

správci  i  Scukaři  formou  palců  a  komentářů  k  nim  dávají  najevo,  nakolik  je 

hodnotitelovo v recenzi implicitně formulované chápání kvality v souladu s představou 

komunity.  Komentáře  zdaleka nejsou nastaveny ideálně,  i přesto jsou však chápány 

jako užitečný prostor pro zpětnou vazbu a vyjasnění pozic. Správci si uvědomují ne 

zcela  využitý  potenciál  této  diskusní  platformy  a  plánují  v  chystané  nové  verzi 

transformaci komentářů z aktuálního jednocestného vzkazu bez možnosti reagovat do 

podoby otevřenější konverzace typu fóra, která by měla právě debatu o kvalitě oživit a 

více otevřít. Toto plánované osvěžení podoby Scuku pravděpodobně zároveň zafunguje 

jako nový impuls pro další diskusi. 
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 7 Scuk.cz a motivace hodnotitelů k účasti
Scuk.cz  je  typickým  případem  UGC,  vznikajícího  bez  finanční  odměny, 

přinášejícího však svým účastníkům jinou formu benefitů. Motivace k účasti funguje u 

každého z respondentů samozřejmě odlišně, jednotlivé složky jsou vnímány s různou 

intenzitou; vyvstává zde nicméně několik výraznějších a sdílených motivátorů. Pro část 

respondentů funguje Scuk jako platforma, naplňující jejich potřebu psaní (desire to text, 

viz Macek, 2012a): 

„Měl jsem taky chuť prostě psát.  Tohle je dobrá příležitost  pro sebevyjádření,  něco 

sdělit.“ (Lukas)

„Je to výbornej trénink v psaní souvislejch textů.“ (Kateřina)

„Já v práci píšu strašně málo, navíc v podstatě nepoužívám českou klávesnici, tak je to 

způsob jak se člověk trošičku udržuje.“ (higgsuv_boson)

Přítomná je i kognitivní motivace, tedy fakt, že Scuk „otevírá nové obzory“ (Jan 

Beneš) pořádáním kurzů a seminářů na různá gastronomická témata. Více než polovina 

respondentů je zmiňuje jako silný důvod k účasti na projektu; například Vydra je chápe 

i jako protihodnotu za investované prostředky a práci: „Je skvělý, že ty semináře byly 

většinou zdarma nebo za režijní náklady. Přišlo mi to jako adekvátní protihodnota za tu 

vloženou práci.“ 

7.1 Kulturní a sociální kapitál

Jedním z důvodů oslovených pro účast je fakt, že Scuk umožňuje svým členům 

přístup ke specifickým informacím a osobám, které jejich držitelé mohou přetavit do 

nejrůznějších  forem společensky uplatnitelného kapitálu.  Prvním příkladem je  status 

znalce jídla, který je napřed před ostatními a funguje jako autorita a opinion leader; 

tomuto  typu  kulturního  kapitálu  a  pozici  „důvěryhodného  přítele  na  telefonu“ 

(Scamorza) se ve svém okolí těší v podstatě všichni respondenti. Jan Beneš si všímá, že 

tento druh kapitálu je dostupný i méně aktivním členům: přestože v rámci komunity 

rozhodně  nepatří  mezi  nejzarytější  foodies,  navenek  působí  jako  privilegovaný 

informátor:
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„Určitě je tam i ta potěcha z toho, být o krok napřed. Je prostě skvělý, když můžeš na 

večírku lidem doporučit  dobrou hospodu,  o který ještě nevědí,  nebo kafe,  který ještě nikdy 

nepili, to má svoje kouzlo, svůj význam a svojí hodnotu – myslím, že je to společenskej kapitál 

jako blázen.  Určitě je to jeden z důvodů, proč v tom zůstávat – je to příjemný, protože pak 

funguješ jako autorita v určitým oboru, to je vždycky dobrý. Přitom já sám dobře vím, že na 

Scuku nepatřím k těm největším střelcům, o tom jídle vím relativně prd, nesnažím se nějak  

aktivně vzdělávat, ale stejně jsem se dostal do toho, že když někdo z bývalých kolegů potřebuje  

poradit dobrou hospodu, kam vytáhnout hosta ze zahraničí, tak píše mně.“ 

„Být o krok napřed“ skýtá i kompetitivní výhodu a zdroj pobavení, jak ukazuje 

higgsuv_boson a  jeho hra s  místními,  obzvlášť pikantní  v kontextu panující  rivality 

Praha-Brno:

 „V poslední  době  mi  to  přináší  hlavně  neskutečnej  zdroj  zábavy  […].  Když  jsem 

služebně v Brně, tak většinou někam jdeme s těma kolegama, a já mám hroznou radost z toho,  

když jdem do podniku, kterej oni neznali. Vždycky si to na Scuku najdu a pak jim řikám – No 

Bar který neexistuje[nedávno otevřený koktejlový bar v centru Brna, pozn.aut.], vy jste tam 

ještě nebyli? A už se z toho stal sport, že já je takhle terorizuju a oni říkaj – Prosimtě nepoučuj 

nás, kde máme v Brně hospody. Taková drobná kratochvíle.“

Druhá,  silně  pociťovaná  forma  kulturního  kapitálu,  kterou  Scuk  svým 

hodnotitelům přináší, je pocit, že z něj informace nejen získávají, ale i jimi přispívají, a 

jsou tak hodnotnou součástí projektu, kterou vnímají jako užitečný nástroj ke „kultivaci  

a  rozvíjení  kulinárního  vkusu“ (jak  říkají  Standardy)  a  zlepšování  „úrovně  české 

gastronomie“, abych citovala například hodnotitelku Martinu. Pocit poslání a možnosti 

k němu přispět je mezi mými respondenty silně přítomný – Scuk funguje jako platforma 

pro sdílení informací, odkud hodnotitelé kulturní kapitál nejen čerpají, ale dává jim i 

pocit, že svými vlastními znalostmi altruisticky a aktivně přispívají k jeho vytváření:

„Vždycky si řikám, že člověk by měl dělat něco, co posouvá svět k lepšímu, a tohle k 

tomu určitě patří – můžu se podělit s veřejností o ty informace.“ (Kateřina)

„Každej z nás má sklony remcat o jídle, doporučovat svým známým, co si myslí, že je 

dobrý a co ne.. takže když to může bejt takhle zveřejněný a hezky dohledatelný, proč se o to 

nepodělit. […] Když poznáš něco lepšího, tak tě to odradí od toho špatnýho, a je fajn to poslat 

dál.“ (Scamorza)
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„Když se tu začala ta gastronomie nějak obnovovat, tak všichni remcali, tady je to blbý, 

to když jedu do zahraničí, tam se najim dobře. Člověk ví, že když ty lidi nebudou vědět, co by 

mohli chtít, budou si myslet, že je to jenom o prachách, tak se to nikam nepohne. Takže hlavní  

motivace je, když se najde něco pěknýho a zajímavýho, tak to předat dál, už jenom kvůli tomu 

aby lidi do toho podniku chodili, aby prosperoval[…]. Aby měli provozovatelé tý restaurace 

nějakou zpětnou vazbu, že když to dělaj dobře, nesnažej se lidi vochcávat, snaží se přinýst něco 

novýho, tak že to má nějakej význam. Čímž dáváš impuls i těm dalším[…]. Jenom tak se může 

něco zlepšovat. Když budeme jenom sedět doma a nadávat, že pizzerie jsou hrozný, tak budou 

prostě hrozný. Prostě dávát co nejvíc na vědomí ty pozitivní příklady.  […]  Když jseš z něčeho 

nadšená, dává ti to strašně skvělej pocit, že to existuje, že tam můžeš jít, že dříve takovýhle věci  

třeba vůbec nebyly. Takovej ten pocit, že se to přece jenom klepe dopředu, i díky tomu Scuku 

asi.“ (Martina  vidí  potenciál  poskytování  informací  pro  zkvalitňovaní  scény  nejen 

směrem k veřejnosti, ale i provozovatelům restaurací)

„Chtěl jsem lidem ukázat takovou civilní stránku toho jídla, že to, že je to dobrý, že v 

tom není nějaká zbytečná chemie, že to není jen otázka peněz. […] Že si můžou dojet koupit  

něco na Náplavku, jako já, a bude to stát stejně. Chtěl jsem bejt součástí nějaký instituce, která 

představuje to normální, nechemický jídlo jako něco, co nemusí stát dva tisíce.“ (Paul vnímá 

Scuk jako institucionalizovaný nástroj boje s předsudkem, že kvalitní  jídlo musí  být 

drahé, podobně jako Martina)

 

„Mně samotnýmu pomáhá, když vím, že někdo něco prošel a je to prověřený. Člověk 

ví, že musí projít deset podniků, aby mohl jeden s klidným svědomím doporučit – a když už 

teda tohle odpracuju, tak mi přijde dobrý se o to podělit.“ (Lukas)

Hanka chce svými znalostmi pomoci zaplnit díry na mapě (viz Švelch, 2011); 

podobně  jako  Lukas vidí  ve  sdílení  svých  poznatků  užitečnou  směnu  za  informace 

ostatních:

„Lidi se diví, že to dělám jen tak, abych přispěla k obecný informovanosti. Já Scuk 

používám hrozně ráda sama, ještě než jsem tam vstoupila, tak jsem se vždycky dívala, kde co je. 

No a zrovna v Hradci toho moc nebylo..  přišlo mi,  že můžu právě v rámci tohohle regionu  

něčím přispět – tady toho teda není moc, ale přece jenom občas něco najdu.  […]  O jídlo se 

zajímám z různejch pohledů už dlouho, takže člověk získá pocit, že o tom malinko něco ví, že  

by mohl něčím přispět. Zvlášť v rámci regionu, kde ty informace nemá kdo jinej dát.“ 
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Scuk svým účastníkům přináší i různé formy sociálního kapitálu – může to být 

vnitřní uspokojení z příslušnosti k elitnímu klubu respektované autority, jak to potěšilo 

například Jana Beneše:

„Hrozně  mě  to  zaujalo  a  taky mi  to  dost  lichotilo  –  osloví  tě  uznávanej  recenzent 

restaurací s tím, že by ses mohl dělit o svoje zážitky z restaurací, to je super.“

„Co si budem povídat, je to členství v klubu. […] Člověk je ješitnej.“ (higgsuv_boson)

Scamorza elitní  pocit  jemně  ironizuje,  používajíc  hyperbolické  označení 

Scukařů  jako  foodnácků: „To se  občas  zmiňuje,  scukařská  hrdost,  na  to,  že  patříš  do  tý 

foodnáckovský elity.“

Sociální  kapitál  má  také  podobu konexí,  jaké  popisuje  například  Jan  Beneš, 

který je využil ve své novinářské profesi, Kateřina („poznala jsem lidi různejch profesí 

a zaměrení. Není od věci mít kontakty.“) nebo  Vydra,  který se díky Scuku dostal do 

české baristické komunity, ve které se dodnes aktivně pohybuje:

 „Přes Martina jsem se vlastně dostal ke kafi, který jsem do tý doby pil tak dva tři hrnky 

ročně. […] Byl jsem na akci, kde jsem poprvý v životě pil fakt dobrý kafe a začal se o to od tý 

doby zajímat. Za espresso mašinou střídaly naprostý špičky český kávový scény..  a do týhle 

skupiny mi Scuk pomohl se dostat.“

7.2 Vztahový kapitál 

Kromě výše uvedených důvodů participace v průběhu sběru a analýzy dat čím 

dál silněji vyvstávala další motivace k účasti na projektu – je to silná emoční vazba a 

identifikace  se  skupinou,  kterou  jsem  si  konceptualizovala  jako  vztahový  kapitál 

(Wasko a Faraj, 2005).  Vztahový kapitál ve skupině existuje, pokud její členové:

„(...) se silně identifikují se skupinou, důvěřují ostatním v rámci skupiny, vnímají  

povinnost účastnit se skupinového života a uznávají a dodržují skupinové kooperativní  

normy.“ (ibid)

Rozhovory  se  členy  scukařské  komunity  u  většiny  z  nich  barvitě  ilustrují 

vysokou  míru  vztahového  kapitálu  Scuku  (jeden  z  mých  pracovních  kódů  v  rámci 
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analýzy  rozhovorů  byl  na  základě  toho  nazván  „lovebrand“49),  a  to  ve  všech  výše 

uvedených aspektech, jak dokládají následující citace.

Komunita a identifikace s ní je hodnotiteli silně prožívaná – z rozhovorů je 

zřejmé,  že  se  respondenti  cítí  být  součástí  skupiny (Hanka:  „Stydím  se  za  recenze  s 

chybami, to mě hodně mrzí – v tomhle smyslu se cítím jako součást Scuku a mám pocit, že nám 

to dělá ostudu.“), která jim poskytuje nejen výše uvedené externí benefity jako kontakty a 

příjemný společenský status znalce jídla, ale též naplňuje jejich vnitřní potřebu sdílení 

informací  a mentálního i fyzického prostoru s někým, kdo má jim blízké hodnoty a 

názory, sdílí a přijímá jejich pohled na věc, na rozdíl od ne vždy chápajícího okolí:

„My víme,  že  vyhledávat  hospody  podle  Googlu  je  ta  největší  blbost.“ 

(higgsuv_boson; zvýraznění LK)

„Proto se taky rádi scházíme uvnitř toho Scuku, protože víme, že mezi sebou to nikdo 

jako  snobství  nevnímá.  […]  Myslím,  že  jsou  všichni trochu  trhlí  a  snažíme  se  o  nějakou 

společnou věc. […] Je hezký, když se můžeš s lidma, který jsou ti sympatický, podělit o nějakej 

zajímavej úlovek, těšíš se, že ti tam napíšou ´Jé, to je fajn, tam taky zajdu´.“(Martina)

„Komunita asi láká všechny,  to je prostě hrozně hezký..  se na vás těšim,  abych tak 

řekla. Člověk se nemusí stydět za to, že ho zajímá jídlo, nemusí vysvětlovat, co je špatný na 

smaženým sýru.“ (Hanka)

„...lidem z  mýho  okolí  je  tohle  asi  jedno.  Minule  měla  kamarádka  těstoviny,  který 

vypadaly, že jí někdo nablil do misky, i to tak smrdělo, tak jsem jí řikala – no to si děláš srandu.  

A ona jen – dyť to je v pohodě, je to teplý.  […] Nejvíc si ze mě dělaj legraci, že jezdím z 

Modřan na kávu do Šálku [oblíbená kavárna s výběrovou kávou v Karlíně, pozn.aut.]. Když víš, 

že takových lidí je víc, necítíš se jako magor. Dost se ztotožňuju s takovým tím článkem, co  

tenkrát psala Klára50 na blogu, jak je vděčná za ty lidi. […] I když se vzájemně neznají, všichni 

jedí ze svejch talířů, nevadí jim šahat si do jídla, olizovat stejný lžíce a kašlou na to, že se vidí  

poprvý v životě. “

49 Tedy něco jako zamilovaná značka – značka disponující silnou základnou věrných a přesvědčených 

příznivců  - jako například  Apple, Linux, Vespa či Moleskine.

50 Hodnotitelka odkazuje na blogový příspěvek jiné Scukařky, kterým se ještě dále zabývám v sekci 

Diskuse
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Z výše  uvedených citací  je  kromě radosti  z  komunity  jasně  zřejmý moment 

vnímané odlišnosti vůči okolí (distinction), kterou tematizuje i Jan Beneš, uvědomujíc 

si na příkladu vnímání kávy menšinovost a určitou odtrženost foodie životního stylu:

„Je otázka, jestli my to nemáme zkreslený, protože se jako pohybujem v určitý bublině,  

v tomhletom. Máme tu vyhipstrovanou revoluci malých podniků a pražíren, ale široká populace 

si podle mě pod pojmem filtrovaná káva představí takovou tu vyžilou servírku v americkým 

filmu, jak rozlejvá truckerům něco z ohříváku.“ 

Vymezování se rozhovory vine jako červená nit, jak už jsme v průběhu práce 

několikrát zmínili. Podvědomé i vědomé dělení světa na my a oni je logickou součástí 

subkulturního diskursu, „přispívající k pocitu komunity a sdílené identity, společného 

zážitku a pocitu náležitosti“, jak o tom píše Thorntonová (Thornton, 1996: 111) v pasáži 

věnované  vnímání  mainstreamu  a  disparaged  other (tedy  to,  k  čemu  je  danou 

subkulturou pociťován despekt, co je shazováno). Vůči okolí a široké veřejnosti panuje 

u  Scukařů  vesměs  přijetí  nepochopení  jako  faktu  (viz  Jan  Beneš výše)  a  snaha  o 

edukaci, popisovaná v části o kulturním kapitálu; odstup však lze formulovat i ostřeji a 

sebejistěji, jako například Scamorza:

„Lidi maj pocit, že jsme přísný a ufrflaný, a proto jim asi připadáme stejný, protože 

všichni máme poměrně vysoký nároky. Možná to někdy působí moc arogantně, ale podle mě to 

souvisí s tím, že nejsou schopný si pořádě sesumírovat svůj názor, takže jim pak přijde ošklivý, 

že je někdo schopnej napsat o knedlíku, že je okoralej, protože prostě byl.“

Nejvýraznější marking distances (naznačování odstupu v poli sociálních pozic a 

životních  stylů,  viz  Bourdieu,  2010,  1998)  nastává  směrem  k  jiným  platformám, 

věnujícím se gastronomii. Jsou to jednak klasická média, především tisk:

„Je  to  vyloženě  založený  na  kolektivní  inteligenci,  což  je  třeba  věc,  kterou  Petra 

Pospěchová [recenzentka restaurací v deníku Hospodářské noviny, pozn.aut.] nikdy mít nebude, 

protože kdo by jí to jako říkal, ona kolem sebe nemá žádnou komunitu. Ona je ten osamělej  

solitér, co jí akorát choděj tiskový zprávy. Určitě se jí nestane, co nám, že jde někdo po Praze, 

vyfotí  nový pekařství,  někam to nasdílí  a dá mention Scuku..  to je prostě boží.“  (Michalin 

pohled na omezené možnosti tradičních recenzentů, nevyužívajících široké informační 

sítě sociálních sítí)

„Když už mám čas se tím zabejvat, tak koukám spíš ven - na český scéně není nic tak  

kvalitního, aby mělo smysl s tím trávit čas, Cuketka je tady pro mě zdaleka nejzajímavější a  
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nejkvalitnější  obsah.“  (Lukas vyjadřuje  víru  v  nadřazenost  Cuketkových  projektů  nad 

ostatní české kulinární obsahy, i orientaci na vlivy a inspiraci ze zahraničí, která je v 

komunitě rovněž přítomná.)

Kateřina a  Petr  Werner komentují  nedostatečnou  erudici  a  netransparentnost 

gastronomických portálů, založených na rozdíl od Scuku na neregulovaném vox populi:

„Scuk konečně dal  odpověď na mojí  poptávku po portálu,  kterej  nabídne relevantní 

informace o tom, kde se dá dobře najíst. Veřejný gastroweby, takový ty třeba českéhospůdky.cz, 

mi tohle neposkytujou, protože to nesplňuje to, aby tam psali lidi, který aspoň v nějaký míře 

rozumí věci.“

„V Brně je hodně populární Fajnšmekr.cz, to jsou neuvěřitelný kydy tam, laický pocity 

a dojmy. Na začátku jsem byl naivní, jakože ten crowdsourcing je dobrej v tom, že kdo chce 

psát, tak může, ale ono někdy může chtít psát pako a teď se to blbě filtruje. Takže nějakej ten 

test a bodování [myšleno výběrový filtr Scuku, pozn. aut] je fakt dobrej nápad. [...Fajnšmekr] je 

ukázkovej  případ špatně fungujícího serveru o doporučení  restaurací,  jsou tam zcela  zjevně 

fejkový [falešné – hovorový výraz vycházející z anglického fake, pozn. aut.] recenze, kde si to 

ten provozní píše sám na sebe.“

Za  netransparentní  algoritmus  je  kritizována  i  poměrně  etablovaná  instituce 

české  gastroscény,  totiž  žebříček  Pavla  Maurera  (www.grandrestaurant.cz),  který  to 

schytává  i  za  hlasování  veřejnosti  jako  „Zlatý  Slavík“  (Martina),  případně  příliš 

snobský  a  povrchní  přístup  (Paul).  Petr  Werner mu  vyčítá  ještě  nevypovídající 

hodnocení:

„Prdlý, to jeho známkování – obsluha jednacelájedna, prostředí jednaceládva – co to je 

za informaci? Když jsem mu tehdy psal, aby zveřejnil přesný statistiky, kolik lidí hlasovalo a 

ukázal ty grafy, ne jenom výsledky, tak mi napsal, že je to jeho obchodní tajemství. Podle mě je 

to prostě proto, že něco skrývá, nevěřím na to vůbec.“

Vzájemná  důvěra, panující  v  komunitě  Scuku  a  založená  na  sdílených 

standardech a  pozitivní  zkušenosti  s ostatními51,  je explicitně formulována například 

Scamorzou:

51 „Trust develops when a history of favorable past interactions leads to expectations about positive 

future interactions.“ (Wasko & Faraj, 2005)
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„Znám ty lidi, co tam píšou, vím přibližně, jaký mají nároky, takže vím, že na to můžu 

ostatní odkázat, protože to má nějakou záruku názoru a toho, že mají stejný nebo ještě vyšší  

nároky než já.“

Tato důvěra ve sdílenou laťku může dokonce existovat i nekriticky, bez osobní 

zkušenosti s hodnotiteli,  jak dokazuje rozhovor s  Hankou: „Píšou tam lidi,  kterým, i 

když je vůbec neznám, prostě věřím, že mají podobný názory, nároky jako já. Vědí, o 

čem píšou, a není to anonymní.“ 

Kromě horizontálně fungující důvěry k ostatním hodnotitelům panuje také silný 

respekt,  důvěra a až vděčnost směrem k osobě zakladatele  a “vůdce“, i jeho značce 

Cuketka.cz.  Pro  některé  z  oslovených  představuje  od  počátku  záruku  kvality  a 

smysluplnosti projektu:

„Jakmile je tam Martin, tak je to dobrý. Kdyby mi napsali z Apetitu, tak bych do toho 

nešel. Má rozumnej přístup, tak se dalo předpokládat, že i jeho projekt bude rozumnej.“ (Petr  

Werner s lehkou nadsázkou kvituje jak Cuketkův kredit, tak filtraci přispívajících)

„Asi  mě  zaujalo,  jak kvalitně  Cuketa  píše,  jak  je  to  kvalitní  ve  srovnání  se  všema 

ostatníma časopisama a jinýma srandičkama, který jsou spíš povrchní a pro masy. […] Dlouho 

a intenzivně se tomu [myšleno gastronomie, pozn. aut] věnuje, takže když z něj něco vypadne, 

mám k tomu respekt. Je to prostě ústřední osoba, kterou si myslím, že takhle nějak podobně 

respektujou i všichni ostatní. “ (Lukas)

„Martin  to  celý  dává  dohromady,  společně  to  s  Míšou  koordinujou,  což  je  strašně 

záslužná práce. Je skvělý, že takhle chytrej člověk něco takovýho dělá.“ (Martina)

Vnímaná  povinnost  účastnit  se  kolektivního  života  je  zřejmá  například  z 

nepříjemných pocitů z nízké intenzity přispívání recenzemi:

„Myslím si, že ideální je psát tak 2 recenze za měsíc. Někdy se to daří, ale teď je to se  

mnou spíš špatný. […] Určitě bych chtěla psát víc. Přijde mi, že poslední dobou toho na Scuku 

přibývá hrozně málo, a to je blbý.“ (Martina)

„Teď nepřispívám vůbec, proto mě těší, že eště jezdím na ty akce, že mě ještě zvou, z  

nějakýho sentimentu. Tak dva roky jsem nic nenapsal.. Je to ostuda.. bylo by super, kdybych se 
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nějak vymotivoval  a dokázal ty věci z Hong Kongu dát na Scuk, to by bylo bezva.“  (Petr  

Werner)

„Doufám, že tomu dávám dost. Teďka rozhodně ne.  […] Mně se líbí, když se s těma 

ostatníma můžu potkat, že mám pocit, že se aspoň nějak udržuju, že jsem v kontaktu s ostatníma 

a vím, co se děje“ (Jan Beneš)

Higgsuv_boson  kromě  pocitu  závazku  dělit  se  o  získané  informace  popisuje 

„Scukařskou povinnost“ také jako impuls ke změně chování, jakési „superego“ vítězící 

nad vlastní pohodlností:

„Vždycky řikáme: seděli bysme doma, ale máme scukařskou povinnost, tak jdem. My 

jsme měli v lyžáku takový heslo – Pít, když ti to chutná, to umí každej. Prostě si řeknem –  

půjdeme to prozkoumat, třeba z toho bude recenze.[…] Teď mám třeba připravenou brněnskou 

Avii,  kterou musim napsat, protože už jsem tam byl  asi dvacetkrát. Mám to připravený, ale 

nedostal jsem se k tomu. Člověk je pak takovej provinilej, že ví, že by to napsat měl, že když už 

ty informace má a chce to takhle dělat, tak by se měl o ty informace dělit. Neměl by bejt línej a 

měl by tu recenzi napsat.“ 

Starost o udržování komunity je patrná i v zodpovědnosti, pociťované směrem k 

jejím čerstvým členům:

„měli by dostat nějakýho garanta, co se jich ujme.  […] aby měl garantovaný, že když 

něco napíše, tak to někomu pošle, že to někdo ohodnotí, ať už pozitivně nebo negativně, ale že 

to prostě neupadne v zapomnění.“ (higgsuv_boson)

Dodržování skupinových norem  široce dokumentuji  již v kapitole věnované 

analýze regulačního procesu kvality v předchozí šesté kapitole – oslovení Scukaři se (až 

na popsané výjimky, nepředstavující však „patologickou“ odchylku zcela znemožňující 

jejich  fungování  v  komunitě)  ztotožňují  se  Standardy  a  Etickým  kodexem,  sdílí 

kvalitativní  kritéria  a  myšlenkovou  linií  skupiny  (like-mindedness)  –  ostatně  toto 

nastavení  funguje  do  značné  míry  jako  přístupový  filtr,  jak  si  ukazujeme  výše  na 

komentářích  správců  i  hodnotitelů.  Jednotnou  linii,  vycházející  od  správců  (Paulův 

přítel je prý s nadsázkou nazývá „opinion-makers ze Střešovice 90210“) a udržovanou 

komunitou,  reflektují  oslovení  hodnotitelé  jako něco od začátku daného, co zároveň 

funguje jako užitečné směrování, dávající Scuku jasnou tvář a usnadňující veřejnosti 

orientaci – jak to (s použitím náboženské terminologie) formuluje (velmi v souladu s 
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vyjádřením  správců)  například  Lukas,  zdůrazňujíc  jednotnost  jako  jasně  pozitivní 

vlastnost Scuku, kterou komunita aktivně ochraňuje:

„Je to linie, kterou reprezentuje Cuketa, a kolem něj se nějak sdružili lidi, který se s tím 

taky  nějak  můžou  ztotožňit.  Nemyslím  si,  že  by  to  bylo  tak,  že  se  sešlo  padesát  úplně  

rozdílnejch lidí a pak teprve vznikal jejich společnej názor. První bylo slovo [smích]. […] Když 

tam přijde někdo, kdo bude mít ten názor úplně jinej, tak se nechytne, prostě ho ta komunita 

exkomunikuje. Jestli má někdo ňákou jinou linii, tak ať si jí jde vymejšlet někam jinam. [smích]  

Podle mě totiž když tam ta linie chybí, tak to přestává okamžitě bejt zajímavý, jak pro lidi, co 

jsou vevnitř, tak pro lidi, co se k tomu vztahujou zvenku. Když je to nějaký plytký, neurčitý,  

rozdílný kvality a názory polarizovaný, tak proč bych to čet?“

7.2.1 Diskuse ke vztahovému kapitálu – Scuk jako možný zdroj 
ontologického bezpečí

Komunita Scuku tedy zdá se pro své členy představuje naplnění určité potřeby 

sdílet svůj existující zájem o jídlo a nakumulovaný kulturní kapitál v této oblasti, který 

pociťovali už před svým příchodem na Scuk. Poskytnutí platformy pro tuto potřebu si 

velmi přesně uvědomují i sami správci Cuketka a Michala:

„Tady bylo vakuum po komunitě – spoustu lidí najednou zjistilo,  že je jídlo začíná 

bavit, ale nemaj si to kde říct, seznámit se s ostatníma. Ne každej má čas na to, budovat si blog, 

ale současně když do toho jídla investuješ hodně času a peněz, tak to chceš předat – a najednou 

když máš tu možnost dát doporučení ne svejm pěti kamarádům, ale násobnýmu počtu lidí, tak je 

to dost zajímavá motivace.  [...] To je prostě univerzální potřeba – vem si nějakýho modeláře, 

kterej  si  nejdřiv  lepí  něco  ve  sklepě,  ale  pak  to  stejně  veme  a  jde  s  tím  do  nějakýho 

modelářskýho kroužku, pokecat si o tom s ostatníma. Chceš se o tom prostě s někým bavit,  

podělit se, když najdeš něco skvělýho, a je úplně jedno, jestli je to klub kajakingu, modelářství 

nebo lezení po horách. Nám se prostě podařilo zaplnit určitý místo.“

I  přes  tuto  trefnou  sociálně-psychologickou  reflexi  jsou  ale  sami  překvapení 

směrem, jaký Scuk nabral: 

„Na začátku byl ten katalog a my jsme věděli, že se to někam posune, ale nevěděli jsme 

kam. Sami jsme strašně příjemně překvapený, kolik lidí se skamarádilo, jak je to chytlo. Ty lidi 

se najednou začali potkávat i ve fyzickym světě, navazovat spolu vztahy.  Vznikla komunita,  

která s tím katalogem vlastně nemá zas tak moc společnýho.“
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Vznikla tedy skupina s velmi silným vztahovým kapitálem, která svým členům 

poskytuje  jisté ukotvení  ve  světě  skrze  možnost  sdílet  životní  prostor  s  podobně 

smýšlejícími lidmi, pozitivně i negativně definovat svou identitu (co jsem a co nejsem), 

obklopit  se  známým a  důvěryhodným.  Proto  se  (podobně  jako  o  tom mluví  Jakub 

Macek ve svém příspěvku o sociální kuraci – viz Macek, 2012a) na základě zjištění z 

rozhovorů  domnívám,  že  účast  na  projektu  Scuk.cz  je  pro  oslovené  atraktivní  také 

proto,  že  pro  ně  (pochopitelně  v  různé  míře,  závisející  na  osobnostních 

charakteristikách  a  míře  zapojení  do  komunity)  podvědomě  funguje  jako  zdroj 

ontologického bezpečí (viz Volek, 1998).

 

„Mně přijde, že lidi ze Scuku každej něco speciálního uměj. A když můžu bejt součástí 

toho, tak to znamená,  že já taky umím něco speciálního, na co můžu bejt hrdá. [...]  Když  si 

vezmu všechny ty akce, který byly od  Scuku, který mě hrozně bavily, prostě jsem si na starý 

kolena konečně našla něco, co mě baví. Takže pro mě je to taková srdcovka, než že bych tam 

hledala, kam půjdu na jídlo.“ (Elena)

„[děkuju za tu záslužnou činnost] všem, co se na něm podílejí,  protože díky  

SCUKu se mám na světě prostě líp. Baví mě všecny společné akce,  se kterými mají  

Michala s Martinem spoustu práce, baví mě chodit s Gerbillem po putykách, klábosit s  

Myvalem o tom, co zase pekla,  mám radost vždycky, když mi někdo z kolegů scukařů  

napíše, že bude v době oběda kolem Staromáku a jdeme spolu nebo když mi Svačinka,  

kterou jsem vůbec neznala poslala recept na levandulové bábovičky,  děsně se těším na  

společné vietnamské vaření,  zkrátka SCUK je vážně bezva, a to úplně pomíjím jeho  

původní poslání mapovat dobroty.“  (z blogu Scukařky kacka_zvykacka52; interpunkce 

nechána v původní podobě)

Těmto dvěma příspěvkům je kromě silného emocionálního náboje, svědčícího o 

prožívání příslušnosti ke skupině a svého já skrze ni, společné také zachycení proměny 

modu  operandi  Scuku  od  recenzního  serveru-služby  směrem  ke  komunitě,  včetně 

závěrečného náznaku, že původní záměr („mapovat dobroty“ a hledat, kam jít na jídlo) 

se  stává  lehce  druhotným.  Tento  náznak odráží  aktuální  realitu  Scuku -  nové texty 

přibývají  výrazně  pomaleji,  než  dříve  (což  ostatně  reflektuje  jako  problematické  i 

několik respondentů). Od začátku května je na Scuku veřejně viditelná jediná recenze, 

52 Www.kackazvykacka.blogspot.cz/2011/06/just-perfect-day.html   [cit. 10. 5. 2013]
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část  z  oslovených  hodnotitelů  má  ostatně  za  sebou  více  než  roční  pauzu  v  psaní 

recenzí.53 

Případ  Scuku  tak  zdá  se  podporuje  zjištění  Waskové  a  Faraje  (2005)  o 

neexistujícím vzájemném vztahu mezi vztahovým kapitálem a uživatelskou aktivitou – 

ovšem ze  zcela  opačné  perspektivy.  U  jimi  zkoumané  právnické  poradní  sítě  tento 

kapitál  v  podstatě  neexistuje,  ale uživatelé  stejně  přispívají;  ve  mnou  analyzované 

komunitě  je  vztahový kapitál  velmi  vysoký,  ale  jeho prožitek  se netransformuje  do 

tvorby  textu.  Domnívám  se,  že  důvodem této  opačné  polarity  je  odlišný  charakter 

zkoumaných komunit  -  zatímco Wasková a Faraj  zkoumali  profesně zaměřenou síť, 

motivující své přispěvatele především budováním reputace v kompetitivním oboru, se 

Scukem se pohybujeme ve sféře volného času a zálib, kde se mnohem více projevují 

emoční vazby a citové investice.

Důvodů pro popsanou stagnaci obsahu lze odhadovat několik – určitě k němu 

přispělo  zintenzivnění  styků  mimo  samotný  virtuální  prostor  serveru  Scuk.cz,  kdy 

recenze, dříve představující v podstatě jedinou platformu pro „setkávání“, přestala být 

klíčovou aktivitou, jak to v interview reflektuje i sám pan Cuketka. Potřebu komunikace 

navíc saturují i jiné kanály, jako je Twitter či Facebook (v jedné z výše uvedených citací 

o tom mluví například Jan Beneš; Elena si také všímá, že „člověk může být v obraze i 

přes nesledování Scuku, díky Facebooku a společným akcím. […] Lidi napíšou tři věty 

na Facebook a už se neobtěžujou s recenzí.“). Několik z mých respondentů je zapojeno 

do jiné publikační aktivity, například vlastních blogů54. Druhé skupiny příčin této nižší 

frekvence přibývání obsahu Scuku jsem se dotkla již v části analýzy věnované nárokům 

na kvalitní text – mapa Scuku je do jisté míry saturována a hodnotitelé mohou mít tak 

přísná vlastní měřítka na to, co by měl text splňovat po stránce formální i obsahové, že 

jejich výsledkem může být řádově nižší produkce, jak o tom mluví například Martina: 

„Je jasný, že ze začátku to jde samo, po roce už se ta motivace hledá hůř. […]co najdeš 

jakoby úžasnýho, v Praze, aby to stálo za to to napsat?“

53 Pro ilustraci - já sama jsem tam za poslední půlrok vložila pouhé dva texty, oproti dřívějšímu 

pravidelnému publikování  cca 5 – 10 textů za měsíc.

54 V zájmu  zachování  anonymity  nejmenuji  blogující  výzkumu  se  účastnících  hodnotitele 

konkrétně.
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7.3 Shrnutí analýzy motivací

Scuk.cz je pro oslovené hodnotitele zdrojem sociálního i kulturního kapitálu – 

díky  účasti  v  něm zastávají  ve  svém okolí  pozici  opinion  leaders  v  gastronomické 

oblasti, patřících do jistého exkluzivního (ve smyslu restrikce přístupu) klubu. Server 

jim také zároveň umožňuje sdílet jejich vlastní dříve i průběžně kumulovaný kulturní 

kapitál  v  této  oblasti  a  přispívat  tak  k  jejich  pocitu  zlepšování  celkového  stavu 

gastronomické scény v Čechách. Přítomná je i motivace tvůrčí, tedy naplnění potřeby 

psát (desire to text), a také kognitivní,  vzbuzovaná nabídkou pořádaných seminářů a 

inspirativního prostředí komunity,  kde se mohou hodnotitelé  učit  od sebe navzájem. 

Jako silný motivátor  k účasti  jsem ve zkoumané skupině identifikovala  také kapitál 

vztahový,  který  je  v  rámci  Scuku  výrazně  přítomen  (byť  jednotliví  respondenti  ho 

samozřejmě prožívají s odlišnou intenzitou). Scuk je pro hodnotitele prostorem důvěry, 

myšlenkové  blízkosti,  sdílených  hodnot  a  norem (jak  to  lakonicky  shrnuje  jeden  z 

oslovených  členů  městských  subkultur  popisovaných  v  knize  Kmeny:  „Děláš  věci,  

který máš rád, a neděláš to sám. Máš partu, a to je na tom to dobrý“; Veselý, 2011) a 

může tedy fungovat jako zdroj ontologického bezpečí. Podobně jako Wasková a Faraj 

(2005) jsem nenalezla souvislost mezi vztahovým kapitálem a častějším či kvalitnějším 

přispíváním ze  strany uživatelů  –  v případě  Scuku se začal  tento  kapitál  realizovat 

jinými formami participace, než je tvorba recenzí, a z obsahového pohledu se tedy web 

aktuálně nachází ve fázi určité stagnace.
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Závěr
Jak říká sám zakladatel projektu i někteří hodnotitelé, se Scukem se „skamarádí“ 

jenom  ten,  kdo  má  podobný  náhled  na  gastronomii.  Moje  analýza  rozhovorů  s 

hodnotiteli a dalších komunitních textů vskutku poskytuje obraz společenství do značné 

míry  podobně  smýšlejících  lidí  (tento  rys  jsem  si  při  analýze  nazvala  „like-

mindedness“),  sdílejících  Cuketkův  kvalitativní  standard,  odpovědnost  hodnotitelské 

role  a  přijímajících  panující  regulační  opatření  bez  větších  rozporů.  Jím  zastávaná 

diskursivní linie kvality v jídle je totiž vtělená do výběrové procedury (dotazník pro 

zájemce) i do formální kodifikace kritérií (Standardy hodnocení) a značně usnadňuje 

následnou práci s obsahovou regulací – výběrem hodnotitelů s podobným mentálním 

nastavením  (i  přes  odlišná  zázemí,  zkušenosti  a  profesní  specializaci)  se  zvyšuje 

pravděpodobnost  přijetí  komunitních  norem.  Ne  že  by  neexistovaly  divergence  a 

kontroverze, negociované jak vnitřně (jak ukazuje případ hodnotitelky Kateřiny a její 

odlišné  vize),  tak  formou  vzájemného  hodnocení  recenzí  formou  palcování  a 

komentářů; část z nich se však pohybuje v pásmu tolerance (otázka délky a literárního 

stylu recenze),  o zbylé  případy „extrémní deviace“ od norem se komunita  zpravidla 

postará.  Scuk.cz  disponuje  i  prostory  pro  kolektivní  negociaci  kvality  (například 

diskusní fórum), aktuálně však nejsou – pravděpodobně následkem panujícího statu quo 

- využívány.

Nečekaným zjištěním z rozhovorů s respondenty je míra zodpovědnosti, s jakou 

hodnotitelé k psaní textů přistupují, výše jejich nároků na kvalitní recenzi (aplikovaných 

na druhé, ale především na sebe) jdoucí v několika ohledech nad rámec správcovských 

požadavků – jedná se například o absolutní požadavek jazykové správnosti nebo silně 

vnímané  kritérium  přidané  hodnoty textu,  tedy  potřeby  přinést  v  něm  novou  či 

zajímavou informaci. Intenzivně prožívaný vztah s komunitou a identifikace a respekt k 

hodnotám Scuku i ostatním hodnotitelům, které ilustruji v kapitole o motivaci, slouží 

hodnotitelům jako další amplifikátor subjektivního filtru na publikované texty. Proto se 

domnívám, že tato sebe-regulace se přidává ke všem popsaným externě nastaveným 

opatřením, a hraje velmi zásadní roli  v regulaci obsahové kvality – dle mého soudu 

druhou  největší  po  prvotním  výběrovém  sítu.  Zároveň  slouží  i  jako  regulátor 

kvantitativní – nároky na formální i obsahovou kvalitu textu, blíže popsané v kapitole 

6.4.3, mají někdy až inhibitivní vliv na sepsání recenze.
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Oslovení  hodnotitelé  prožívají  také  poměrně  intenzivní  emoční  vazbu  k 

projektu, jejíž síla mne někdy až překvapila (v průběhu analýzy jsem tento fenomén 

kódovala jako „lovebrand“). Tuto vazbu a souznění s komunitními normami, hodnotami 

i životem (další projev  „like-mindedness“) jsem si  konceptualizovala jako vztahový 

kapitál (viz Wasko a Faraj, 2005). Tento kapitál může členům komunity v různé míře 

sloužit jako zdroj ontologického bezpečí (ve smyslu obklopení se blízkým, sdílenými 

hodnotami,  utvrzením či  konstrukcí  vlastní  identity)  a  představuje  tak  podle  našich 

závěrů  jednu  z  motivací  k  participaci  –  spolu  s  kapitálem  kulturním  (distinktivní 

kompetence v oblasti gastronomie, dávající svému nositeli status znalce jídla a opinion 

leadera pro své okolí) a sociálním (získané kontakty a pocit členství v elitním klubu). 

Podobně jako Wasko a Faraj jsem ani já nenalezla  existující  vztah mezi  vztahovým 

kapitálem a přispíváním texty, avšak v mém případě z opačné perspektivy – komunitní 

život off-line částečně nahradil  dřívější výsadní postavení  recenze jako komunikační 

platformy a Scuk tak přichází o obsah.

Mnou  oslovený  vzorek  Scukařů  tedy  skýtá  obraz  poměrně  jednotné  a 

sounáležící  komunity  angažovaných  milovníků  jídla,  jimž  aktivitina  v  rámci  Scuku 

poskytuje naplnění potřeb i ukotvení ve světě (nezávisle na délce členství v komunitě). 

Tento  výsledný  obraz  mi dal  vzpomenout  na  komentář  Vladimira  518  k  jím 

spolueditované  knize  Kmeny,  která  se  podobně  jako  tato  práce  zabývá  existencí 

zájmových komunita a ideových subkultur, nazývajíc je souhrnně „městskými kmeny“: 

„Největší překvapení bylo, že v týhle zemi existuje takový množství vlastně šťastnejch 

lidí. Protože věnovat se něčemu s láskou, něčím naplnit svůj život, to je samozřejmě strašně 

osvobozující prvek. To pro mě bylo zásadní zjištění.“55  

Uvědomuji si však limity své kvalitativní studie pro formulaci obecných závěrů 

bez jejich dalšího ověření dalším šetřením, například formou dotazníků nebo zapojením 

uživatelů serveru z řad veřejnosti, či analýzou mediálního obrazu Scuku. Mnou sebraný 

materiál  by  také  mohl  sloužit  jako  data  pro  jakýsi  sociologický  „časový  snímek“ 

vnímání  jídla  a  s  ním spojeného životního  stylu  určitou  skupinou jedinců v  daném 

prostoru a  čase,  včetně  bližší  analýzy kritérií  kvality uplatňovaných na recenzované 

podniky, která nebyla předmětem této práce. Zajímala by mne i sémiotická a diskursivní 

55 Z vystoupení Vladimira 518 v pořadu České televize Krásný ztráty, 2012
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analýza  Scuku, na kterou v této práci  rovněž nebyl  prostor – například z  některých 

vyjádření a volby lexika je vidět, že o své participaci na projektu uvažují v intencích 

práce i (ať už s nadsázkou či bez) náboženské terminologie, blíže by se dali prozkoumat 

i  nositelé  subkulturního kapitálu  (osoby i  předměty),  diskursivní  struktury stojící  za 

vnímáním  kvality  i  pocity  odstupu  vůči  mainstreamu,  které  hodnotitelé  i  správci 

vyjadřují.

Zajímavou otázkou je také replikovatelnost tohoto modelu,  případně srovnání 

Scuku s  fungováním jiných existujícími zájmových komunit – má analýza naznačuje, 

že  Scuk.cz  je  intenzivně  vystaven  na  kreditu  a  autoritě  svého  zakladatele  a 

myšlenkovém  souladu  komunity,  což  dle  mého  soudu  není  jednoduše,  rychle,  ani 

univerzálně aplikovatelné jinde. (Jeden z respondentů s nadsázkou říká, že „jediná další 

takhle dobře fungující komunita je nornik.net“, tedy fórum hodnotící erotické služby.)

Jak v části věnované analýze kvality, tak motivací jsem u Scukařů narazila na 

moment, který by se dal vyjádřit latinským citátem Quod me nutrit me destruit - „co mě 

živí, mě také ničí“. Silný tlak na kvalitu a existence Scuku jako komunity, nikoliv pouze 

webového katalogu restaurací - tedy dva rysy projektu, které v prvním případě stojí v 

jeho samém základu a v druhém představují  jeden z jeho postupně vyprofilovaných 

atraktivních a pozitivně vnímaných „vedlejších produktů“ - mají paradoxně (částečně) 

na svědomí upozadění obsahové stránky a jistý aktuální útlum projektu.
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Summary
In  this  thesis,  we  were  aiming  at  a  comprehensive  description  of  the  user 

motivations  and  qualitative  regulation  measures  used  in  a  specific  case  of  user-

generated content – restaurant review site Scuk.cz, based on texts provided by a closed, 

carefully selected community of reviewers. 

In the theoretical  part,  we first  present the theoretical  concepts  of reputation 

systems, Carpentier´s negotiated quality and Bourdieu´s concepts of social and cultural 

capital  and  its  later  derivations.  The  research  was  based  on  qualitative  respondent 

interviews, completed by textual documents when appropriate. We analysed our data set 

using the thematical analysis and coding method, allowing us to search of patterns of 

experience in the relevant research fields.

We  described  the  different  qualitative  regulation  measures  applied  by 

administrators  of  the  group  and  their  mutual  relations,  as  well  as  the  process  of 

appropriation and negotiation with these measures on the side of reviewers. We suggest 

that the key measure is the primary selection of people, creating a community of like-

minded  individuals  sharing  the  founder´s  view  on  quality  and  facilitating  further 

acceptance of community codes and norms. On the top of these measures we discovered 

a  very  strong  regulative  working  on  the  individual  level  of  reviewers  –  their  own 

qualitative criteria applied on published reviews not only mostly match criteria claimed 

by administrators, but they even surpass them in their requirements of correct language, 

perfected  form  and  added  value  of  the  text.  This  responsibility  represents  another 

important layer of  quality control and actually also has impact on quantity of content, 

as these reviewers´ requirements can prevent a text from being written or published if it 

is not considered useful or good enough.

Motivations to participate include desire to text, cognitive motivation (seminars 

provided by the community on different culinary issues) or social capital in the form of 

useful  contacts  and  „elite-club-member“  feeling.  Cultural  capital  takes  the  form of 

specialised competence and information to be shared both on-line, through the Scuk site 

(which is perceived as a contribution to elevation of the local culinary scene niveau) as 

well as in the reviewers´off-line social environment, granting them status of opinion 
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leader in the matters of food. We were surprised by the level of emotional involvement 

and community identification found during the research, leading us to suggest relational 

capital  as another important  motivation factor,  providing community members  (with 

intensity differing from one individual to another, of course) with ontological security.

We conclude with hypothesis  that two of important and positively perceived 

Scuk.cz´s  features  –  regulated  quality  and  community  life  outside  the  web itself  – 

paradoxically  lead  to  less  site  content  and  reduce  the  site´s  functionality.  Also, 

limitations of our study and its possible further use in media research are discussed.
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Přílohy

Příloha č. 1: Návod k rozhovoru se správci pan Cuketka a Michala

Kvantifikace

Kdy začátek

Kolik scukařů aktuálně

Rozdíly v aktivitě, frekvenci

Jaké indikátory sledují? 

Sledují někoho prioritně? Proč?

Proces výběru – gatekeeping

Ukázat dotazník – související otázky

Technická: Jaké dokumenty můžu zveřejnit formou přílohy práce – např. dotazník, 

standardy ano nebo ne?

Ideální Scukař?

Drop-out rate v každé fázi? Důvody odmítnutí?

Reakce odmítnutých / přijatých?

Udržování komunity

Chtějí/nechtějí? Proč? Aktivní snaha o tvarování, ovlivňování dynamiky?

Vnímají komunitu jako homogenní, nebo heterogenní? Nějaké společné rysy?

Vnímá hierarchii, vytváření podskupin?

Vnímá nějaké pnutí? (ex Brno-Praha apod)

Pocit příslušnosti ke komunitě? Hrdosti, pýchy?

Snaží se nějak explicitně vyvolávat aktivitu?

Vyvolávat zapojení do komunity?

Kvalita textů

Jak došli k hodnocení formou rostoucí karmy? Zvažovali alternativní způsoby?

Proč chtějí zobrazovat jen pozitivní recenze?

Co očekává od kvalitní recenze?

Jak hodnotí texty ostatních? Jaká kritéria? Co se mu líbí a co naopak vadí?
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Co jim přijde nejnebezpečnější? Co nejpřínosnější? Proč?

Jak palcuje? Proč palec dolů? Jak se přitom cítí?

Jak se to promítá do vlastní tvorby textu?

Jak reaguje na hodnocení ostatních?

Individuální práce se scukaři?

Reflexe úspěšnosti

Reflexe úspěšnosti webu – jak jsou spokojeni s výsledky?

Co je dobře, co špatně?

Jak to řeší?

Co jim připadá jako největší úspěch, největší problém?

Různé

Jak si vysvětlují motivaci lidí se účastnit?

Jak se staví k problematice free labour?

Doporučení některých respondentů – koho bych se měla zeptat? Proč?

Příloha č. 2: Návod k rozhovoru s hodnotiteli

Osobní údaje

Věk, bydliště, povolání, vzdělání

Participace

Jak se o tom dozvěděl?

Co bylo impulsem přidat se?

Jak intenzivně přispívá?

Proč? Jsou s tím spojené nějaké pocity? 

Vývoj aktivity v čase? (méně nebo víc než dřív)

Čte recenze ostatních? Všechny / nebo si vybírá? Na základě jakého kritéria?

Jaký tomu přisuzuje význam v rámci svého života?
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Lidé s další publikační aktivitou – propojují nějak? Jak vnímají vzájemný vztah těch 

dvou věcí?

Propaguje web a fakt, že je přispěvatelem, ve svém okolí? Na sociálních sítích apod?

Jaká je motivace to psát? Kolik času tomu věnují?

Karma, výhra, ceny, desire to text, seberealizace, komunitní pocit

co je pro ně osobně největší přínos?

Jak vnímá poměr toho co tomu dává, a co z toho dostává?

A co největší přínos scuku obecně?

Posunulo je to nějak osobně, profesně apod? 

Stýkání se s členy komunity

Chtějí/nechtějí? Proč?

Vnímají komunitu jako homogenní, nebo heterogenní?

Vnímá hierarchii, vytváření podskupin?

Vnímá nějaké pnutí? (ex Brno-Praha apod)

Pocit příslušnosti ke komunitě? Hrdosti, pýchy?

Mentální svět člena a komunity

Má nějaké očekávání směrem k Cuketkovi?

A směrem k ostatním?

Jak si definují scuk – jak by ho popsali? Jednotná linie?

Čím si myslí, že přispívají komunitě? 

Kvalita textů

Co očekává od kvalitní recenze?

Jaký svůj text pokládá za nejlepší? A proč?

Jak hodnotí texty ostatních? Jaká kritéria? Co se mu líbí a co naopak vadí?

Co jim přijde nejnebezpečnější? Co nejpřínosnější? Proč?

Jak palcuje? Proč palec dolů? Jak se přitom cítí?

Jak se to promítá do vlastní tvorby textu

Existuje nějaký typ podniků, na který se zaměřuje? Proč?

Bere ohled na poskytnuté návody ze Scuku? Jak se k nim staví?

Ostatní recenze na Scuk – nějaká obzvlášť dobrá nebo špatná? Vzory z jiných médií – 

CZ i zahraniční?
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Jak reaguje na hodnocení ostatních? Řeší nějak komentáře dál?

Vnímá nějaký posun ve svých recenzích – charakter, délka, hloubka, výběr podniků..

Snaha o prohlubování kvalifikace?

Problematické oblasti a ostatní

Vnímá něco jako problematického? (pokud to již nebylo zmíněno dříve v rozhovoru)

Free labour – pocit, že z práce pro Scuk někdo profituje?

Osobní animozity

Nejasnosti - Etický kodex?

Je něco důležitého, na co jsme zapomněli, co byste chtěl zmínit, doplnit?

Příloha č. 3: Formulář dotazníku pro zájemce o členství na Scuk.cz

Proklepávátko budoucích Scukařů - light verze
Otázek se neděste a nehledejte v nich žádné složitosti, odpovídejte podle své 

přirozenosti. Je to jen taková nezáludná prověrka! :) Těšíme se na vaše odpovědi! 

Scuk.cz

*Povinné pole

Na Scuku všechny uživatele před schválením na hodnotitele autorizujeme. Co to 

znamená? Potřebujeme znát vaše jméno a potřebujeme si ho nějak ověřit. * Jméno a 

příjmení: 

Ulice a čp, město, PSČ * 

E-mail: * 

Známe se? Napište svůj nick, pod kterým vystupujete u Cuketky na blogu nebo na fóru, 

pokud ho máte ;) 
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Jste ochotní poslat nám fotku / sken svého dokladu totožnosti? * 

•  Ano 

•  OP ne, ale jiný doklad ano 

•  Ne 

Jak jste se dozvěděli o Scuku? * 

Když vyrážíte ven na jídlo, koho se ptáte na tip? * Máte ve svém okolí člověka, jehož 

radám věříte? Proč? 

Jaká je vaše nejoblíbenější restaurace, když si chcete vyrazit třeba s rodinou? Proč tam 

chodíte? Co je tam tak dobrého? * 

Máte nějaké oblíbené místo v zahraničí? Respektive - jaký podnik byste do Česka ihned 

přenesli a proč? *
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Kde vás naposledy naštvali? * Stačí nám úplně krátký, věcný popis, co bylo špatně. 

Máte profesionální zkušenosti z gastronomie? * Pokud ano, jaké? (Kvůli prevenci střetu 

zájmů nemohou být naši Scukaři provozovateli podniků, snažíme se také vyhýbat 

dalším spojením se světem profesionální gastronomie. Pokud jste 

provozovatel/majitel/gastro profík, prosím dejte nám o tom vědět, abychom mohli 

riziko střetu zájmů posoudit. Děkujeme za pochopení.) 

Jaký typ podniků si troufáte hodnotit? * Na co se cítíte dostatečně zkušení a na co ne? 

Rozumíte kávě? Nákupům masa? Chodíte často do luxusních podniků? Rádi nakupujete 

lahůdky? Jsme zvědaví! 

Ukázková recenze * Vyberte si jeden podnik a napište jednu mini-recenzi ze své 

poslední (a skutečné) návštěvy. S délkou to moc nepřehánějte - text by měl mít tři až pět 

odstavců a mělo by se vám do něj vejít vše podstatné o prostředí, servisu a kvalitě (na tu 

se zaměřte, popište, co bylo špatně a co dobře). Na konci podnik ohodnoťte na škále od 

jedné do pěti (příšerné < slabé < OK < velmi dobré < perfektní) ve třech parametrech - 

prostředí, servis a kvalita (jídlo) a shrňte celé své hodnocené do jedné věty - resumé. 

Můžete si vybrat jakoukoliv kategorii, kterou se na Scuku zabýváme. 
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Řekněte nám něco o sobě * Proč vás jídlo baví a co vás na něm baví? Vaříte? Chodíte 

po restauracích? Cokoliv by nás mohlo zajímat, sem s tím :) 

Přečetl jsem si etický kodex Scuku a v roli Scukaře ho budu dodržovat * Jeho znění 

najdete zde: http://www.scuk.cz/hodnotitele/ 

•  Ano 

•  Ne 

Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.

Používá technologii Dokumenty Google

Příloha č. 4: Plný text dokumentu „Kodex hodnotitele“

Následující pravidla jsou vyjádřením naší společné snahy o poctivost a transparenci 

hodnocení. Každý ze Scukařů se zavazuje k jeho dodržování.

1. Hodnotitel píše recenze zodpovědně a pravdivě a nezneužije své hodnocení ani 

postavení průvodce Scuk.cz k útokům ani nebude prostřednictvím recenzí šířit 

nepravdivé informace s cílem poškodit hodnocený podnik. 

2. Hodnotitel si uvědomuje dopady veřejného hodnocení na cizí živnost nebo 

podnikání. Zejména bere v potaz podniky krátce otevřené / podniky ve 

startovním provozu. 

3. Hodnotitel má právo psát své recenze pod přezdívkou. Zároveň ale nepublikuje 

nic, pod co by se nebyl ochoten podepsat vlastním jménem nebo sdělit na 

veřejnosti. 

4. Hodnotitel nesmí hodnotit podniky, ve kterých má přímý osobní nebo 

finanční zájem. 
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5. Hodnotitel si vždy hradí útratu sám. Pokud si hradí útratu sám a využívá při 

platbě za zboží nebo služby slevu třetí strany, bude o tomto informovat ve své 

recenzi. 

6. Stejně tak hodnotitel uvede všechny slevy, dárky nebo pozornosti, které dostal, 

i kdyby to bylo bez jeho přičinění. 

7. Hodnotitel při každé návštěvě vystupuje jako běžný zákazník a nijak se předem 

neohlašuje. Pokud hodnotí podnik, kde je jeho totožnost známá, vyjeví to ve své 

recenzi nebo recenzi napíše tak, že to bude zřejmé z kontextu. 

8. Hodnotitel se ve svém hodnocení vyhýbá předsudkům. Pokud jsou natolik silné, 

že ovlivňují jeho hodnocení, vyjeví je v recenzi. 

9. Při senzorickém hodnocení jídla a pití nenechá hodnotitel ovlivnit své hodnocení 

vlastními potravinovými fóbiemi, zvyky nebo alergiemi. Pokud se vyskytnou, 

tak je v recenzi vyjeví. 

10.Hodnotitel si uvědomuje možnost chyb a mylných závěrů ve svém hodnocení. 

Pokud si hodnotitel není jistý ohledně určité části recenze, vyjádří svou 

pochybnost do recenze. 

Příloha č. 5: Plný text dokumentu „Standardy a hodnocení na Scuku“

Po téměř dvou letech provozu a analýze dosavadních recenzí a hodnocení vydáváme 

aktualizaci návodů na hodnocení. Cítíte to určitě také sami, když se v průběhu času 

stáváte přísnějšími a spolu se vzrůstajícími zkušenostmi se vaše vlastní kritéria 

postupně korigují.

Tenhle samovolný a logický proces chceme těmito ucelenými pravidly podchytit a 

hlavně sjednotit, abychom skrze hodnocení na Scuku mluvili stejnou řečí. Nelekejte se, 

že se kritéria nebo pohled změnil oproti úplným začátkům nebo vašim dřívějším 

recenzím. Pro Scuk je to pouze přirozený vývoj a posune nás dopředu (k přesnějšímu 

hodnocení a neprůstřelným tipům)!

Tyto guidelines neberte jako zakonzervované dogma a pojďte o nich diskutovat v 

diskuzním vláknu o standardech. Ptejte se a navrhujte případná vylepšení nebo vlastní 

nápady.
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Zásadní změny se dají shrnout velmi snadno. Všechny body vám postupně vysvětlíme 

prakticky:

Nově vás budeme pošťuchovat směrem k silným a výstižným resumé s krátkými 

recenzemi, které jsou z 90 % o jídle.

Řekneme si přesně, kdy raději nehodnodit.

Z hlediska přísnosti na podniky utahujeme — buďme klidně o stupeň přísnější. 

Pro každou kategorii podniků jsme připravili Scuk standard, který pro ně sjednotí 

střed hodnotící škály.

Určíme si i základní jevy a faktory, které podniky ze Scuku zpravidla 

diskvalifikují.

Definitivně jsme rozhodnutí mít na Scuku spíše méně podniků s určitým 

standardem; bílá místa na mapě jsou řádově menší zlo než protežování špatných 

regionálních podniků, které by jinak neobstály a navíc shodily úroveň Scuku.

1) Ideální recenze na Scuku? Krátká, s výstižným resumé a o jídle

Ideál recenze na Scuku se nemění nijak dramaticky. Nový formát jsme změnili tak, aby 

se vám psal snadněji a aby čtenáři získali co nejrychleji informaci o tom, proč vůbec do 

podniku vyrazit. 

Více o jídle, více o jídle, více o jídle! Pokud na něčem recenze stojí, tak je to 

zhodnocení toho, co vám v podniku chutnalo/nechutnalo, co dobrého jste si tam koupili 

a jak kvalitní to bylo. Neplést s tím, že budete v recenzi vypisovat nabídku obchodu 

nebo jídelníček — to tam nepatří. Pokud už se chcete nabídkou zaobírat, vypíchněte 

opravdu jen to, čím je podnik výjimečný.

Nás všechny i čtenáře Scuku zajímá v prvé řadě praktické zhodnocené kvality toho, co 

jste měli na talíři nebo toho, co jste si odnesli domů s nákupem. A s tím související 

odpověď na hlavní otázku každého: Proč a za čím do podniku vůbec vyrazit?

Určitě to nezaměňujte s tím, že budete vypisovat obsah talířů nebo nákupního košíku do 

poslední bylinky. To opravdu není podstatné. Klíčové je to, jak dobré to bylo, z jakých 

surovin, jak to bylo připraveno a jestli vám chutnalo. Vždy pomůže uvedení do 

kontextu podle typu kuchyně, srovnání s podobným jídlem jinde a hlavně zhodnocení 

toho, jestli vás uspokojil poměr cena výkon.
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Méně o prostředí a servisu! Víme, že jsme vám ze začátku psali, že máte dobře 

zhodnotit i prostředí i servis. Nově jsem ale přesvědčení o tom, že jsou to v našich 

recenzích ty nejméně atraktivní a praktické informace. O službách a prostředí se 

rozepistujte podrobněji pouze tehdy, když je potřeba vyzdvihnout slabou či silnou 

stránku nebo upozornit na něco specifického. V ostatních případech, kdy na prostředí a 

servisu není nic zásadního, klidně vyjděte s minimem textu a nechte to jen na 

hodnocení.

Méně slohu, příběhu a okolností návštěvy! Platí pro všechny, kteří vnímají recenzi jako 

pokročilý slohový útvar, okolo kterého je potřeba vybudovat příběh. Prosíme — 

nestresujte se s tím! Pokud zrovna nemáte náladu na budování recenze jako článku, 

klidně si střihněte věcnou a opravdu krátkou recenzi rovnou k věci. Naopak, pokud bylo 

místo a zážitek něčím zvláštní, neberte to jako omezení. 

V recenzích klidně začněte rovnou u jídla nebo u nákupu. “Omáčku” okolo si nechte 

třeba i na konec, nebo ji vypusťte či zkraťte. Víme, že ideální rozsah, kde se dá říct vše 

podstatné, bývá okolo tří odstavců textu.

Výstižné zhodnocení, které zastřešuje vaše doporučení (nebo varování) si schovejte do 

jedné supervěty alias resumé. Zatím vám jde skvěle a pomáhá našim čtenářům k 

orientaci nejlépe. Držme se toho! ;)

Shrnutí podstatného:

Více o jídle, více o jídle, více o jídle! :) 

Méně o prostředí, servisu a okolnostech návštěvy. 

Hlavní je odpovědět na otázku — proč tam jít? 

3 až 4 odstavce. 

Silné resumé — jde vám skvěle! ;) 

Kdy recenzi nepsat?

Shrnutí typických situací, kdy je lépe recenzi nepsat a raději počkat na další návštěvu:

Podnik otevřený méně než tři týdny — berme toto jako základní ochrannou lhůtu pro 

nové podniky na Scuku. I do tří měsíců po otevření něčeho nového toto krátce zmínit 

alespoň v popisu. Buďme k nováčkům přísní, ale féroví! 

Hodnocení z jednoho jídla a nápoje — není možné dělat recenze restaurací na základě 

jednoho obědového menu pro jednoho. Ochutnávka nebo nákup by měl také vždy 
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zasáhnout jádro pudla daného podniku (např. v kavárně nelze psát bez kávy, ve vinotéce 

bez vína). 

Na hraně jsou recenze na základě slevových kupónů nebo food festivalů — pokud 

speciální akce zahrnuje pouze malý zlomek nabídky podniku nebo ji špatně 

reprezentuje, raději recenzi nepište. Pokud ale ochutnávka představuje dobrý průřez 

běžné nabídky, tak může být. 

Firemní akce, speciální degustace, privátní akce — pokud máte z podniku zkušenost 

pouze na základě akce, se kterou se běžný strávník spíše nesetká. 

Když nemáte šajnu o dané kuchyni nebo kategorii podniku — nepijete kávu, 

nehodnoťte kavárny, neznáte japonskou kuchyni, nemontujte se do sushi atd. 

Emoce — pokud vás návštěva vytočila natolik, že se ani s odstupem času nedokážete 

na věc podívat s nadhledem. 

Pro všechny případy samozřejmě platí i váš úsudek. V drtivé většině případů vystačí 

počkat a přidat ke sporné návštěvě ještě jednu. 

3) Jak hodnotit podle škály Scuku

Bodová škála a její fungování necháváme beze změny. Nově si ale pomůžeme tím, že k 

OK hodnocení přiřadíme konkrétní standardy Scuku, které vás lépe navedou. 

Jak to pak bude fungovat v praxi? Jednoduše:

u každého aspektu návštěvy se zeptáte — odpovídá to standardům Scuku? 

NE = hodnocení slabé a příšerné 

ANO = hodnocení OK 

základ je rozhodnout, jestli je podnik OK 

velmi dobré a perfektní = už je jen o kolik lepší než standard (slabé, příšerné o kolik 

horší) 

POZOR! OK NEROVNÁ SE český “průměr”, ale SCUK STANDARD ;) 

Právě podle OK podniků si návštěvníci i veřejnost dělá obrázek o kvalitě Scuku jako 

průvodce. Čím méně slabých podniků na Scuk pustíme, tím větší respekt si získáme. 

Síla doporučení Scuku je tak silná jako jeho nejslabší viditelný podnik!

Tady je základní popis škály pro podniky, v další kapitole najdete podrobnější 

guidelines pro jednotlivé kategorie podniků spolu s typickými prohřešky, které je 

vyřazují ze standardu Scuku.
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Příšerné podniky

nedostatečná hygiena, klamání zákazníka 

extrémně špatný poměr cena/výkon, předražené zboží 

jídlo/pití, které lze úspěšně reklamovat nebo vrátit 

servis, který rozčiluje 

Slabé podniky

jeden nebo více faktorů, které podnik vyřazují ze standardu Scuku 

v řeči většiny lidí jsou to podniky, které “se dají docela přežít”, “neurazí ani 

nenadchnou”, “jsou OK, pokud nemáte vysoká očekávání” 

nejčastěji se vyskytující podniky v ČR, ale zároveň podniky, které nemá cenu 

vyhledávat, podporovat ani doporučovat k návštěvě 

bohužel také 95 % podniků v regionech 

slabý poměr cena/výkon, slabé jídlo, pití, služby 

slabé podniky přenechejme jiným katalogům! :) 

OK = STANDARD SCUKU

OK podnik je podle Scuku dobrý podnik, kde dostanete základní standard Scuku, dobré 

jídlo, pití a služby. Podnik může mít slabší i silnější stránky. Ve většině případů ale 

dobře plní svou hlavní roli. Podrobněji standard OK popisujeme níže pro jednotlivé 

kategorie. 

Nikdy nepleťme OK podniky s šedým českým průměrem! Dobrý podle Scuku nerovná 

se “dá se přežít, když už nic jiného v okolí není.” 

Vnímání Scuk standardu je určitě také věc kulinární vkusu, který nemusíme mít všichni 

stejný. Rozhodli jsme se ale přeci kulinární vkus kultivovat a rozvíjet, ne jej 

konzervovat.

Velmi dobré podniky

bez problémů splňují standard Scuku a přidávají ještě něco navíc 

typická je pro ně i slušná konzistence ve výkonu (více návštěv = stejná zkušenost) 

pravděpodobnost zklamání z návštěvy je nízká 
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Perfektní a Mňam podniky

naše poklady na Scuku :) 

mají skvělý poměr cena/výkon 

je radost je navštěvovat 

lze je doporučit komukoliv, bez váhání a klidně i s dlouhým cestováním 

4) Standardy Scuku

Následující měřítka neberte jako neměnné dogma, ale jako snahu sjednotit hlas Scuku v 

hodnocení podniků. Standard Scuku pro jednotlivou kategorii je součet vlastností, které 

bychom nejraději měli u všech podniků u nás. Teprve od něj se můžeme odpíchnout k 

rozdávání lepších hodnocení.

První verzi standardu berte prosím jako nástřel. V budoucnu jej budeme zpřesňovat. 

Pokud k němu budete mít nápady, přidejte svůj postřeh do fóra Scuku.

RESTAURACE

Na Scuk chceme restaurace, které drtivou většinu podávaného jídla staví na základních 

surovinách a jídlo připravují ve vlastní kuchyni. Bez ohledu na koncept podniku 

kuchyně ctí vytyčený druh kuchyně a její správné postupy, typické suroviny a další 

zvyklosti. 

U restaurací ale samozřejmě nejde jen o myšlenky, ale počítá se i provedení. Do 

standardu zahrnujeme i to, že se host setká s provozem, který je vyladěný a jeho 

základní složky — prostředí, servis, kuchyně — na sebe navazují a v každodenní praxi 

fungují. Předpokládáme i to, že je podnik postavený na profesionálech, a že služba 

hostovi je pro něj výchozí bod celého byznysu.

V nízké cenové kategorii je pro nás standardem podnik, který se k nízké ceně 

dopracoval chytrým přizpůsobením kuchyně a konceptu podniku. Nikoliv krácením 

surovin a obcházením správné kulinářské praxe.

Ve střední cenové kategorii patří ke standardu restaurací již určitý komfort, 

plnohodnotný servis a hlavně vyvážený poměr ceny a výkonu. V luxusní cenové třídě 

mějme vyšší očekávání a kdykoliv můžeme, srovnávejme s vyspělejším evropským 

(světovým) kontextem. Laťku si luxusní podniky nastavují sami — tedy dívejme se 

hlavně na to, jestli zvládají to, co si vytyčily (a za co pak extra platíme).
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Varovné faktory v rozporu se standardem Scuku:

desítky položek na lístku a hlavně nutnost “vybírat ta správná jídla”, aby se člověk 

nespálil. Tyto paskvily, kde mezi rádoby Čínou, Mexikem a Itálií najdeme dobrou 

českou kachnu se zelím, na Scuku nechceme. 

vaří se s převahou konviniencí (omáčky z prášku, umělé vývary, kupované a ještě k 

tomu špatné přílohy) 

“český nevkus” - nadměrné používání smetany v omáčkách, nesprávné používání sýrů 

a jejich náhražek, používání neochucené mražené a fatálně rozvařené zeleniny, omáčky 

postavené na kečupu nebo jiných studených ochucených omáčkách, nadměrné 

používání anglické slaniny, záměrné vysušování masa, fritování s přepáleným olejem, 

konzervované ovoce na mase, těstoviny plovoucí v omáčkách 

“česká čína” alias “minutkové peklo” — kuřecí+vepřové+hovězí plátek masa ve 30 

různých variantách, mění se jenom to, co se plácne vedle = obvykle špatná omáčka a 

odfláknutá příloha 

komolení cizích kuchyní — v použitých surovinách a postupech se parodují nebo 

vyloženě destruují zažité klasiky a obecně uznávané recepty s pomocí náhražek, 

lenivých postupů, záměny surovin. 

neprofesionální obsluha 

problémy s hygienou, nutnost reklamovat jídlo, klamání hosta, problémy s účtem 

KAVÁRNY

Scuk standard pro kavárny zahrnuje v prvé řadě dobrou, čerstvou a správně připravenou 

kávu a od ní odvozené nápoje. Toto by mělo činit 90 % z celkového hodnocení. Je 

jedno, jaký styl a koncept si kavárna vybere, ale primárně chceme lidi posílat do 

kaváren, které nemají problém s dobrou kávou. 

Pokud kavárna ke kávě přidává něco navíc, třeba teplé obědy — sama si tím zvyšuje 

náročnost, podle které ji budeme hodnotit. Nevydařené obědy nejsou důvodem k 

absolutnímu potopení špičkového kavárenského provozu, zároveň ale není tento 

vedlejší provoz omluvou pro odfláknuté jídlo. Pokud si nejste jistí, jestli je podnik více 

kavárna nebo restaurace (viz Café Imperial, Café Savoy), uplatněte více standardů 

zároveň.

Do standardu zahrnujeme i profesionalitu v oblasti personálu, kdy v kavárnách vždy 

očekáváme speciálně proškolený personál (baristy), který má kávu na starosti. Je přitom 
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jedno, jestli barista kávu osobně připravuje, nebo má celý proces i další personál pod 

palcem.

Varovné faktory v rozporu se standardem Scuku:

5 stupňů kavárenského pekla = stará a žluklá káva, špatně extrahovaná káva (spálená, 

řídká, trpká), neodpovídající objemy (český “bazén”), špatná mléčná pěna, problém s 

hygienou trysky na šlehání mléka 

přítomnost amatérského personálu u kávovaru 

neprofesionální obsluha 

problémy s hygienou, nutnost reklamovat jídlo, klamání hosta, problémy s účtem 

CUKRÁRNY

Cukrárny podle standardu Scuku vnímáme hlavně jako místa s vlastní cukrářskou a 

pekařskou výrobou. Pokud se jedná o pobočku, mohou být výrobky z centrální výrobny. 

Vždy nám ale jde o to, že je za konkrétními výrobky poctivá výroba. Pokud mluvíme o 

vlastní výrobě, myslíme tím ve většině i vlastní přípravu použitých těst, cukrářských 

hmot, krémů a čokoládových výrobků. Zkrátka to, co je v oblasti cukrařiny 

samozřejmostí a zároveň pýchou oboru.

Podobně jako u restaurací nebo kaváren není standard závislý na stylu, cukrárna by ale 

měla dodržovat vytyčený styl cukrářské školy (např. klasická česká cukrařina) nebo 

svůj koncept (výrobna tažených jablečných štrůdlů). 

Varovné faktory v rozporu se standardem Scuku:

sériová výroba z polotovarů 

rostlinné tuky v máslových krémech a hmotách (šlehačka) 

přítomnost náhražek čokolády (nejčastěji tukové polevy) 

komolení národních nebo klasických cukrářských receptů 

velká část sortimentu je rozpékaná z polotovaru 

nutnost vybírat to správné zboží, abych se nespálil 

nedostatečná transparence v surovinách a falešné hrátky na “domácí” dorty, 

“farmářské” suroviny a výrobky “jako od babičky” 

neprofesionální obsluha 

problémy s hygienou, nutnost reklamovat zboží, klamání hosta, problémy s účtem 
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LAHŮDKY

Prodejny lahůdek podle standardu Scuku jsou místa, která se za pomocí zvláštní péče, 

profesionálního personálu a adekvátních skladovacích prostor a prodejních prostředků 

věnují prodeji lahůdkového zboží. Lahůdky prodávají ve správné kondici, za 

odpovídající ceny, a pokud je to potřeba, přidají standardní servis, který zboží nutně 

vyžaduje. Už dávno neplatí, že stačí lahůdky jen naházet do vitríny, a i proto bereme 

jakou součást standardu i to, že k výrobkům dostaneme adekvátní servis a informace. 

Do kategorie lahůdek platí i samotné výrobny lahůdkového zboží. Pro ně platí téměř 

stejná filozofie jako pro cukrářskou výrobu. Maximálně podporujeme a jako standard 

vnímáme poctivou řemeslnou výrobu, založenou na dodržování postupů a používání 

odpovídajících základních surovin. Ne že bychom úplně zatracovali roli výrobků 

větších výrobců, ale jejich místo je v supermarketech a ty mapovat nepotřebujeme. 

Varovné faktory v rozporu se standardem Scuku:

nemožnost získat pravdivé a úplné informace o zboží 

amatérská obsluha a servis při prodeji sofistikovaných produktů 

neschopnost produkty správně odvážit, naporcovat nebo zabalit 

ve výrobě — vysoký podíl náhražek, snaha maximalizovat objem a zisk nad kvalitou, 

komolení tradičních výrobků nebo národních specialit 

problémy s hygienou, nutnost reklamovat zboží, klamání zákazníka, problémy s účtem 

OVOZEL

Standard pro prodejny a dodavatele ovoce a zeleniny vychází z poměrně jednoduché 

logiky — chceme nakupovat zboží v optimální kondici, jakosti a za ceny, která 

odpovídají kvalitě. Standard Scuku tu snad nejvíc ze všech kategorií tvoří kultura a 

podmínky prodeje. Kromě vyzdrojování toho nejlepšího, co je na trhu, je právě 

schopnost zboží co nejlépe vystavit a dodat k zákazníkovi klíčový faktor, který 

sledujeme. 

Varovné faktory v rozporu se standardem Scuku:

slabá kultura prodeje — nezvládnutí skladování čerstvého zboží 

chyby v označovaní zboží, chyby v označování původu a ceny 

neprofesionální obsluha 
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problémy s hygienou, nutnost reklamovat zboží, klamání zákazníka, problémy s účtem 

absolutní ignorace sezónních nebo místních produktů 

MASO

Prodejci a zpracovatelé masa (řezníci, uzenáři) jsou podle standardu Scuku specialisté 

na maso. Výběr suroviny, vlastní výroba a zpracování, podmínky prodeje, servis - vše je 

podřízeno tomu, prodat maso v nejlepší kondici. 

Prodejce masa by vám měl dodat vše nezbytné k tomu, abyste mohli maso použít v 

domácí kuchyni. Po koupi masa byste tedy měli odcházet vždy s masem správně 

vyzrálým, skladovaným a rozbouraným. Součástí standardu je i pomoc při výběru masa 

a rada pro následné zpracování od personálu.

Ve výrobě masných výrobků (uzeniny aj.) platí podobné principy jako u každé jiné 

řemeslné výrobě v jídle. Trváme na dodržovaní postupů, které jsou spojeny s 

vytyčeným stylem zpracování (např. tradiční české uzeniny) a které vedou ke kvalitě, 

nikoliv ke konečnému výrobku, který pouze splňuje potravinářské předpisy. 

Varovné faktory v rozporu se standardem Scuku:

nízká kultura prodeje (hygiena, označení zboží, čerstvost) 

klamavé označení masa (druh, původ) nebo nejasné ceny 

problémy se skladováním a čerstvostí nebo hygienou 

neschopnost zboží správně naporcovat, navážit a zabalit 

ve výrobě — vysoký podíl náhražek, snaha maximalizovat objem a zisk nad kvalitou, 

komolení tradičních výrobků nebo národních specialit 

neprofesionální personál (při prodeji, podávání informací) 

problémy s hygienou, nutnost reklamovat zboží, klamání zákazníka, problémy s účtem 

RYBY

Podle standardu Scuku bereme dodavatele ryb jako specialisty, kteří k nám umí dostat 

ryby, plody moře a výrobky z ryb v perfektním stavu a připravené ke kuchyňské úpravě. 

Vzhledem k vysokým cenám ryb a náročnosti na dovoz a skladování (týká se hlavně 

mořských), počítáme do standardu i schopnost dodavatele dostat zákazníka k tomu 

nejlepšímu, co je na trhu, a dodat mu pravdivé informace, které mu pomohou se 

zorientovat (ne ho zmást). Dodavatel by se měl podle našeho standardu postarat i o to, 
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aby šly produkty k zákazníkům v nejlepší kondici a úpravě pro běžné domácí použití. 

Myslíme tím nejen balení, ale třeba i správné nafiletování u ryb, vykuchání, vykostění 

nebo rady k finální úpravě..

Varovné faktory v rozporu se standardem Scuku:

problémy s čerstvostí ryb 

chybějící označení a původ ryb 

klamání o původu nebo přesném názvu ryb 

neprofesionální obsluha (neznalosti o způsoby úpravy, původu, neschopnost vykostit, 

vykuchat, neschopnost správně zabalit nebo připravit k transportu) 

problémy s hygienou, nutnost reklamovat zboží, klamání zákazníka, problémy s účtem 

PEKÁRNY

Podniky, které jsou postaveny na provozu pekárny s vlastní výrobou. Pokud se jedná o 

prodejnu bez výrobny, musí být pečivo zaváženo denně čerstvé z pekárny (ne na místě 

rozpékáno ze zmraženého polotovaru). 

Stejně jako jinde i tady platí, že jako standard vnímáme to, že pekárna používá tradiční 

nebo pro daný pekařský styl zažité postupy a s nimi spojené suroviny. Jako standard 

bereme také to, že si pečení alespoň do určité míry uchovalo svůj řemeslný charakter. 

Na průmyslově orientovaných pekárnách není nic špatného, ale jejich produkty patří do 

supermarketů a ne na mapu Scuku.

Na příkladu českého pšenično-žitného chleba je to tak například postavení pekařské 

výroby na vlastním kvasu (s třístupňovým vedením), pečení bez zlepšujících přípravků 

a vlastní pekařský provoz.

Varovné faktory v rozporu se standardem Scuku:

převaha “trvanlivé” výroby (balené pečivo s prodlouženou trvanlivostí) 

podniky založené výhradně na rozpékání polotovarů 

výrobky silně orientované na cenu s krácením surovin a správných postupů 

problémy s hygienou, nutnost reklamovat zboží, klamání zákazníka, problémy s účtem 
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FARMY

U farem jsme rádi, že v Česku nějaké vůbec existují! Z pohledu Scuku je bereme jako 

místa na mapě s vlastní živočišnou nebo rostlinnou výrobou, která vítají hosty nebo 

zákazníky. Prozatím na ně nenasazujeme stejně přísné oko jako třeba na restaurace nebo 

kavárny, a proto tomu přizpůsobujte i své hodnocení. 

Krom evidentního klamání, nekvality nebo nějakých lapsů mapujme vše, co je alespoň 

trochu použitelné.

NÁPOJE

Do katagorie nápojů spadá více typů podniků najednou — od vinařství a pivovarů přes 

malé producenty moštů a cideru až třeba k luxusním wine barům nebo prodejnám 

destilátů. Z pohledu Scuku je pro nás asi nejzásadnější to, oddělit čistě průmyslovou 

výrobu od té výběrové a zajímavé pro rozmlsané spotřebitele. Zjednodušeně to můžeme 

popsat tak, že nás nezajímá běžná produkce, kterou můžete najít v supermarketu. A 

pokud mluvíme o nápojích, budeme vždy hovořit o výběrových produktech a 

řemeslných výrobcích.

Ve výrobě ctíme podobně jako třeba u masa nebo u cukrářů tradiční a spíše řemeslné 

postupy, na jejichž konci jsou poctivé produkty z dobrých suroviny. U prodejců nebo u 

podniků s obsluhou pak jdeme hlavně potom, jestli se nápojům dostává odpovídajícího 

servisu a podmínek pro prodej. Z hlediska hodnocení je tedy rozhodující to, jestli má 

podnik dostatečnou kapacitu na to, aby zvládl podávat (nebo prodávat) nápoje tak, aby 

neutrpěla jejich kvalita a dostala se jim veškerá potřebná péče. 

Na příkladu vinotéky — umí nakupovat dobré víno přímo od vinařů, o víno se dobře 

starají ve sklepě i na place, mají dostatečně dobré sommeliéery, umí napsat vinný lístek 

profesionálně.

Varovné faktory v rozporu se standardem Scuku:

vysoký podíl průmyslových nápojů velkých “firem” 

špatný servis, chybějící sommeliér/barman/výčepní 

špatné zacházení s nápoji při skladování a servis v nevyhovujících podmínkách 

když pesronál svojí neznalostí nebo neprofesionalitou zabíjí skvělé nápoje 

neschopnost připravit nebo servírovat nápoj bez ztráty kvality 
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5) Přísnost hodnocení a přizpůsobení hodnotící škály

Kdy přizpůsobujeme přísnost?

cenová úroveň = čím vyšší, tím vyšší jsou očekávání 

rarita = 1 z 100 podniků, který přináší do gastronomie něco jedinečně pozitivního 

Kdy naopak přizpůsobení škály není na místě?

váš oblíbený podnik, chodíte často, máte pro něj slabost 

podnik v zatím málo obsazeném regionu 

Podniky v regionech nám zatím dělaly medvědí službu. Na jedné straně bychom v 

regionech rádi něco měli, na druhou stranu se nám na Scuk dostala řada průměrných a 

podprůměrných podniků. Nově - raději regiony oželíme, jen ať jsou špendlíky kvalitní. 

6) Atypické podniky a internetové obchody

Občas nastane u podniků situace, kdy je problém s určením jednoho z faktorů 

hodnocení (např. nelze hodnotit servis). V takovém případě hodnocení jednoduše 

sjednoťte a za prostředí, servis i kvalitu dejte stejnou známku.

Jak na ně napasovat hodnocení na internetové obchody? Docela jednoduše: 

Prostředí = stránky, objednávka, katalog, informace o zboží 

Servis = odbavení platby, potvrzení objednávky, komunikace telefon+maily, zaslání 

Kvalita = zboží 

Pokud váháte i takto, použijte poučku pro atypické podniky a sjednocení škály.
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Příloha č. 6: Náhled uzavřeného diskusního fóra Scuku na cuketka.cz z 13. 5. 2013 

(obrázek)

Příloha č. 7: Plný text recenze hodnotitelky Kateřiny na restauraci Aberdeen 

Angus Steakhouse

Shrnutí: „Fajn podnik s fakt dobrou surovinou. “ 

Víte, spousta lidiček se snaží bejt v něčem vopravdu dobrejch a důležitejch. No, a mně 

se to povedlo, fakt. Klidně se přijeďte kouknout do Soběsuk. Tu knajpu nepřehlídnete – 

vono totiž v tý díře za Nepomukem nic moc jinýho neni, vlastně ani kostel  ne.  Ale 

hospodu mají  udělanou  pěkně,  to  se  zas  musí  nechat.  Nějakejch  třicet  duší  se  tam 

v pohodě srovná, pohodlně se usadí, židle maj festovní, dřevěný, stoly taky, dokonce 

kytky na ně dávaj! (Až si jeden řiká, že pro ty by se našlo i lepší využití, no ne?). 

Holky, co se tam vo to staraj, jsou pěkný kousky, ale teda kapku telátka. Na jednu 

stranu se fakt snažej, třeba vodu z kohoutku normálně nalejou, když chcete, nebo se 
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dojdou zeptat, jestli jste se vším spokojený (ale jako na vztek jenom jinejch lidí, než 

zrovna vás – celkem pech, co?). Hele, dokonce třeba sami vymyslej, že víno přinesou až 

k hlavnímu chodu, aby se vám u polívky nepletlo. Paráda, co? No a pak na něj úplně 

zapomenou. To jeden jenom vrtí hlavou. Ale celkem vzato to ty šťabajzny zvládaj 

a jedna se i trochu usmívá. 

Ale k tomu dlabanci – protože vo to tady přece hlavně jde, že jo? Koukněte, von šéfik 

neni špatnej. Takový polívky, na to von je třída. Nesype do nich žádný chemikálie, 

samá příroda je to, a přitom vejvar zvládne silnej, že nedohlídnete na dno, a ještě v něm 

plavou játrový knedlíčky jedna báseň. A co dokáže s dřšťkama (a teď nemyslim rozbít): 

marinuje je fakt navostro a pak je griluje, až celý křupou a jeden se diví, co s tím 

materiálem jde všechno udělat. Vůbec nejlepší je, když si vobjednáte jenom flákotu. 

Masíko je totiž ťipťop samo vo sobě – dyť vám říkám, že to mám pod kontolou – 

a třeba k entrecotu (to by si jeden tlamu zauzloval, co?) najdete na talíři jenom 

hromádku soli a pepře, kdybyste to náhodou měli málo, pár fazolek a kapku jogurtový 

omáčky. Nic víc. Rozumějte, vono málo je někdy hodně, a víc k tý báječný baště prostě 

nepotřebujete. Když si řikáte, jak moc byste to na tý pánvi chtěli nechat propíct, tak 

radši trochu uberte, von je šéfik nastavenej maličko víc k “well done”, ale jenom vo 

fous. Burgery tu taky nejsou špatný, dobrý hovězí je holt dobrý hovězí, i když se 

semele. Kůrčička fajn, kořeněný tak akorát – ale, hele, půlcentimetrovej špalík syrový 

cibule v tý housce, to by porazilo vola, a pečený vejce je upečený tak, že se hodí nůž na 

stejky. To zamrzí, co? Tak si někdy řikám: Gusi, ty se snažíš, makáš, trénuješ – no 

a pak to holt nevyjde stopro. Trochu smutek. Ale jenom vobčas.

Upřímně, s krávama to šéfik umí, to zas jo. Skoro mu to závidim. Ale když dojde na 

něco jinýho, třeba na ty slepice – no, von na tom eště kapku mákne, na to dohlídnu. 

Holky vás tu obsloužej, ale nerozněžněj. Takže určitě uznáte, že nepřehánim, když 

říkám, že tady je to prostě celý vo mně. Celej tendle podnik. Taky ty fotky, co mám 

všude po stěnách, vás nenechaj na pochybách, že jsem prostě třída a jsem tu za hvězdu. 

Teda ve vší skromnosti. Jo, vlastně jsem se ještě nepředstavil. Jsem Angus. 

Aberdeen Angus.

Příloha č. 8: Záznamy rozhovorů s respondenty (audio CD)

Vloženo v deskách práce. Neveřejný obsah.
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	Zdroj: Stručně o Scuku. http://www.scuk.cz/o-scuku/
	Zdroj: Co je Scuk.cz. www.scuk.cz/o-scuku/
	Správci reflektují tento postup jako skýtající „jistotu, že to nebudou trollové“ (termín popisující antagonistické provokatéry z internetových diskusí) –  snaha chránit si obsah byla tedy přítomna již od samého počátku projektu.
	Autorka je součástí Scuku od dubna 2010, tedy ještě před spuštěním pro veřejnost.
	  Konvergence je aktuální společenský i technologický proces, v rámci kterého dochází ke sbližování a prolínání „na nejrůznějších křižovatkách mezi technologiemi, mediálním průmyslem, obsahem a publiky. Díky množení kanálů a čím dál tím všudypřítomnějším počítačům a telekomunikacím vstupujeme do doby, kdy média budou všude a budeme používat nejrůznější druhy médií ve spojení s jinými. Získáme nové schopnosti.“ (Jenkins, 2006, s. 154-5). Ideálním výsledkem tohoto nového paradigmatu vztahu producent-uživatel je situace, kdy korporace s uživateli dokáže udržitelně a efektivně spolupracovat ke spokojenosti obou stran, aniž by se jejich data, loajalitu a emoce snažila maximálně zpeněžit (viz Bruns, 2008, s 31-3).
	 Web 2.0 je volně vymezený termín Tima O´Reillyho, kterému se od samého vzniku dostalo velké pozornosti (včetně kritiky, považující ho jen za chytlavou marketingovou nálepku bez skutečného obsahu). Jedná se v podstatě o obchodní koncept, všímající si a snažící se komerčně využít proměny internetu směrem k větší aktivitě uživatelů. Mezi jeho principy patří například chápání webu jako zásadní („essential“), personalizovatelné platformy, jíž je třeba být součástí; snaha o získání co nejvíce uživatelů a jejich dat, dodávající projektu hodnotu i konkurenční výhodu (např. uživatelské recenze produktů na Amazon.com či Mall.cz, sociální sítě Instagram či MySpace); využívání kolektivní inteligence; otevřenost služeb, která dovoluje vznik zcela nových projektů využívajíc různé zdroje existujících dat, takzvaných mash-ups; neustálé aktualizace a úpravy softwaru (perpetual beta – produkt nikdy není definitivně hotový, ale je kontinuálně doplňován a vylepšován – internetový prohlížeč Mozilla, aplikace v Appstoru společnosti Apple). Viz O´Reilly, 2005, nebo Kelly, 2005. „Web 2.0 je tedy závislý na existenci aktivních uživatelů, kteří obsah nejen konzumují, ale také vytvářejí či třídí, tedy poskytují data (články, obrázky, videa, komentáře) a metadata (komentáře, hodnocení, hlasování, kategorizace či štítkování).“ (Kasík, 2009)
	Mash-up v tomto kontextu je web nebo aplikace, která pomocí existujících dat či funkcí z několika různých zdrojů vytváří nové služby, zpravidla k tomu používajíc rozhraní API (application programming interface).
	 Termín filosofa Pierra Lévyho popisuje virtuální komunity, schopné využít a kombinovat expertizu svých jednotlivých členů; výsledkem je kolektivní inteligence, suma znalostí, schopnost analýzy obsahu i uživatelská moc nad ním zdaleka přesahující dosavadní možnosti jednotlivců či malých skupin. (Lévy in Trend, 2001)
	 „Within the developed world, most politicians and corporate leaders believe that the future of capitalism lies in the commodification of information.... Yet at the "cutting-edge" of the emerging information society, money-commodity relations play a secondary role to those created by a really existing form of anarcho-communism. For most of its users, the net is somewhere to work, play, love, learn and discuss with other people.... Unrestricted by physical distance, they collaborate with each other without the direct mediation of money and politics. Unconcerned about copyright, they give and receive information without thought of payment. In the absence of states or markets to mediate social bonds, network communities are instead formed through the mutual obligations created by gifts of time and ideas.“ (Barbrook in Terranova, 2003)
	 Viz i předcházející odstavec - nepřesný, jelikož ukotvený v tradiční představě produkčního řetězce jako lineární cesty od producenta ke koncovému spotřebiteli, která dnes značně již erodovala právě i díky faktu, že „v mnoha oblastech, na které narazíme, jsou uživatelé vždy zároveň nutně producenty sdílené báze znalostí, ať už o tom vědí, či ne – stali se novým hybridem, produživatelem.“ (Bruns, 2008)
	 Poradenská společnost McKinsey pro to používá metaforu digital exhaust (digitální zplodiny), popisující data vzniklá jako vedlejší produkt jiné aktivity, třeba internetového vyhledávání nebo používání chytrého telefonu. Viz 
	http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/technology_and_innovation/big_data_the_next_frontier_for_innovation 
	 Což jej v jistém smyslu přibližuje tradičnímu chápání autorského díla, jak jej definuje např. česká legislativa:  „jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora“ (Zákon č. 121/2000 Sb. - Autorský zákon).
	Viz statistiky vzniklé v rámci Pew Internet & American Life Project, dostupné na http://pewinternet.org/
	Internetový portál sloužící uživatelům k ukládání a sdílení fotografií. Viz www.flickr.com
	Hra spočívající v porovnání dvou článků Wikipedie s podobným názvem či tématem, mající za cíl dokázat převahu zábavných a popkulturních obsahů nad „vážnými“ tématy – viz např. Brophy-Warren, 2007
	Software s otevřeným zdrojovým kódem, který umožňuje uživatelům vlastní vývoj a personalizaci, například operační systémy Linux a Google Android či prohlížeč Mozilla Firefox. Více viz např. Bruns, 2008
	„Free labor is the moment where this knowledgeable consumption of culture is translated into productive activities that are pleasurably embraced and at the same time often shamelessly exploited.“ (Terranova, 2003)
	Výše citovanou Aleenou Chia nazývané v sarkastické metafoře „nakažlivou rétorikou Webu 2.0“ (the infectuous rhetoric of Web 2.0; Chia, 2012)
	 Zde si dovolím velmi na okraj osobní polemiku s Volkovou perspektivou – jakkoli je na Twitteru, Facebooku či platformách typu Google homepage a RSS čtečka opravdu jednoduché sledovat jen vybrané kanály a blokovat či ignorovat jiné, třeba kvůli odlišným politickým názorům (jak se ostatně, podle jednoho z průzkumů Pew Institute, také skutečně někdy děje – viz Rainie & Smith, 2012), možnost odmítnout přijímat nějaký mediální obsah přece existovala i v éře „starých“ médií – stačilo vypnout televizi či přelistovat na další článek. Sociální sítě – resp. jejich uživatelé - z pohledu mé vlastní uživatelské zkušenosti naopak vykazují silnou tendenci k rychlému (někdy rychlejšímu než tradiční média, nutno podotknout) šíření povědomí o aktuálních společenských událostech, jako tomu bylo např. při odvolání ministra Pospíšila, střelbě v kině na coloradském předměstí či nejčerstvěji při úmrtí Margaret Thatcher a pumových útocích při maratonu v Bostonu. Vysoce problematická je ostatně už ona normativní představa „společensky užitečného“ obsahu – kdo určuje hranice společenské užitečnosti?
	 Viz též claim zkoumaného Scuk.cz: „Shrnuto – všechno směřujeme k tomu, abychom s vámi na Scuku sdíleli pouze autentické a relevantní zkušenosti našich hodnotitelů.“ (zdroj: http://www.scuk.cz/hodnotitele/, zvýraznění původní)
	Což se patrně nepodařilo například službě Google Hotpot, pokusu společnosti Google o gastronomický reputační web. Ač původně existující jako samostatná stránka, byla po pouhých několika měsících integrována do všeobecné služby Google places (van Grove, 2011).
	Například podle serveru klaboseni.cz, zabývajícího se českým twitterem, je na 46. místě v žebříčku TOP101 nejvlivnějších osobností sociálních sítí v ČR a SR. (http://www.klaboseni.cz/top-twitter.php)
	Tento názor opíráme jak o vyjádření Scukařů a členů širší komunity kolem cuketka.cz a scuk.cz, u kterých nicméně respekt není až tak překvapivý, tak o jeho převážně pozitivní mediální obraz, viz např. Pospěchová, 2011)
	 Bourdieu upozorňuje, že - stejně jako pozice aktérů - je proměnlivá, kulturně a historicky podmíněná i hodnota kapitálu, který se stává distinktivním, pouze pokud je jako takový vnímán svým okolím.
	 Distinction: „Knowing that manner is a symbolic representation whose meaning and value depend as much on the perceivers as on the producer, one can see how it is that the manner of using symbolic goods, especially those regarded as the attributes of excellence, constitutes one of the key markers of ´class´ and also the ideal weapon in strategies of distinction, that is, as Proust put it, ´the infinitely varied art of marking distances.´“ (Bourdieu, 2010:59)
	Viz www.grandrestaurant.cz 
	Představuje však poměrně typický obrázek scukařské komunity, tvořené převážně vzdělanými lidmi z Prahy či ostatních větších sídel. I oba správci – pan Cuketka a Michala – jsou vysokoškolsky vzdělaní příslušníci pražské střední třídy.
	Z etických důvodů také záznamy rozhovorů figurují jako příloha práce jen ve formátu neveřejného CD (příloha č. 8)
	Pro upřesnění: jak je uvedeno i v části věnované genezi projektu, pro část hodnotitelů (konkrétně 31) neplatí, že prošli celou touto procedurou, protože byli přímo osloveni Martinem Kucielem ještě v rámci neveřejné verze Scuku.
	Všechna zde uváděná čísla byla platná k 17. 4. 2013.
	Jak již bylo řečeno v úvodu, detailní postižení a analýza kvalitativních kritérií, uplaňovaných v diskursu Scukařské komunity na restaurace, není předmětem této práce. Proto nám zde bude stačit konstatování, že kvalitativní kritéria jsou shrnuta v dokumentu Standardy a hodnocení na Scuku, který je i součástí této práce jako příloha č.5). Stručně shrnuto, zde tolikrát zmiňovaná laťka předpokládá následující nároky na gastronomické provozy: vaření z kvalitních, čerstvých a základních surovin, nikoli konvenience, náhražek a polotovarů; zvládnutí kuchařských technik; respekt k cizím kuchyním a autenticita surovin a postupů v případě restaurací se zahraniční kuchyní; hygiena prostředí, profesionální obsluha; konzistence nabídky a služeb; korektní označování zboží (cena, původ). Samy Standardy to shrnují: „Dobrý podle Scuku nerovná se „dá se přežít, když už v okolí nic jiného není. Vnímání Scuk standardu je určitě také věc kulinárního vkusu, který nemusíme mít všichni stejný. Rozhodli jsme se ale přeci kulinární vkus kultivovat a rozvíjet, ne jej konzervovat.“
	Při práci na této analýze se mi vynořila představa šablony trochu jako v japonské gameshow  Tonneruzu no Minasan no Okage deshita (převzatá i v jiných zemích, kde je známá např. jako Hole in the Wall), kde se na účastníky stojící na kraji bazénu posouvá molitanová deska s otvorem určitého tvaru, do kterého se musí soutěžící vejít, aby nebyl molitanem sražen do vody.
	Toto můžu potvrdit i z vlastní zkušenosti – hned má první recenze, vložená na Scuk, byla oběma správci pozitivně okomentována, včetně povzbuzení a doporučení: „Tohle je klidně za 1 pro obsluhu, nešetřila bych takové ksindly:) super píšete! Michala“ a „díky, skvělý výkop na scuku ;) s takovou získáte status hodnotitele hodně rychle. Věcné a vtipné – moc dobře se čte, díky, za obsluhu bych dal klidně 1 v tomto případě, cuk :)“
	„Každý hodnotitel si od první chvíle na Scuku buduje vlastní reputaci mezi ostatními členy. Podle toho, jak je aktivní a jak kvalitní recenze píše, roste jeho důležitost na Scuku. Pokud, s prominutím, „plácá nesmysly“, velmi rychle ztrácí vliv, nebo ho dokonce ze Scuku vyloučíme.“ (http://www.scuk.cz/hodnotitele/ )
	Z oslovených Scukařů se to údajně nikomu nestalo, ale já sama tu zkušenost mám – po ohodnocení jisté recenze palcem dolů (důvodem byla nekonzistence hodnocení a jazyková úroveň textu) si dotyčný hodnotitel vyžádal u správců mou emailovou adresu a poměrně plamenně mi vysvětloval své stanovisko. 
	Tato hodnotitelka se se mnou odmítla sejít k rozhovoru, takže jsem bohužel neměla možnost se jí na její stanovisko ptát  blíže.
	Myšleno duben-květen 2013, pozn. aut.
	 Celé znění Standardů je v přílohách práce, zde v textu budeme přímo citovat jeho pro analýzu relevantní pasáže, které budou v textu odlišeny takto kurzivou.
	 Těmi se však detailně zabývat nebudu: jak jsem již předeslala, mám primárním zájmem je regulace kvality obsahu, nikoliv kritéria na hodnocené restaurací, kterým se věnuji jen pokud hrají významnou roli ve vnímání kvality textu. Stručné shrnutí nejdůležitějších kritérií viz poznámka pod čarou č. 32.
	Správcovskou konzistenci mohu potvrdit i z vlastní hodnotitelské zkušenosti – má recenze restaurace v Trutnově, kde jsem svou větší shovívavost k chybám v jídle omlouvala právě tímto způsobem, dostala od Michaly palec dolů s komentářem „Podle popisu je to za kvalitu dvojka [tj. Hodnocení pod standardem Scuku a veřejnou viditelností, pozn. aut], i když je to třeba nejlepší podnik v Trutnově..“
	Zdroj: www.cuketka.cz/forum/topic.php?id=2184
	Lehčí, fejetonový styl jako jeden z atributů žánru recenze zmiňuje i již citovaná Dolanská (Dolanská, 1994)
	Celý text recenze je součástí práce v sekci Přílohy, zde pro ukázku cituji jen některé pasáže.
	Zdrojem komentářů je emailová komunikace s Kateřinou, ve které mi je laskavě poskytla – komentáře k recenzím jsou totiž dostupné jen autorům okomentovaného textu a správcům. Komentáře předkládám bez dalších úprav.
	Neologismus pro jedince intenzivně a nahlas vyžadující gramatickou správnost
	Zde se opět připomíná jedna z pracovních kategorií, používaných při analýze, kterou jsem nazvala like-mindedness – tedy jakési sdílené uvažování, souznění s hodnotami, které se jako červená nit se vine výpověďmi hodnotitelů, správců i dalším analyzovaným materiálem, například Standardy. 
	 Tedy něco jako zamilovaná značka – značka disponující silnou základnou věrných a přesvědčených příznivců  - jako například  Apple, Linux, Vespa či Moleskine.
	Hodnotitelka odkazuje na blogový příspěvek jiné Scukařky, kterým se ještě dále zabývám v sekci Diskuse
	„Trust develops when a history of favorable past interactions leads to expectations about positive future interactions.“ (Wasko & Faraj, 2005)
	Www.kackazvykacka.blogspot.cz/2011/06/just-perfect-day.html [cit. 10. 5. 2013]
	Pro ilustraci - já sama jsem tam za poslední půlrok vložila pouhé dva texty, oproti dřívějšímu pravidelnému publikování  cca 5 – 10 textů za měsíc.
	 V zájmu zachování anonymity nejmenuji blogující výzkumu se účastnících hodnotitele  konkrétně.
	Z vystoupení Vladimira 518 v pořadu České televize Krásný ztráty, 2012
	Tato obava není lichá – sama jsem si za negativní hodnocení výkonů kuchyně v jinak kladné recenzi na vinný bar Red Pif vysloužila rozezlený email od dotčeného kuchaře, zpochybňujícího mé kompetence i mandát k hodnocení. Jako příklad, jaké formy a intenzity může dosáhnout ohlas kritizovaných na negativní publicitu, ostatně slouží i aktuální kauza pivovaru Svijany, útočícího na časopis dTest, jehož nedávný test ukázal pivo této značky ve značně nelichotivém světle.
	Hodnotitele neuvádím jmenovitě právě kvůli vyjadřování se na adresu jiného Scukaře.
		1
		1
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	Úvod
		Farmářské trhy. Nejezte blbě! Nekvalitní potraviny z Polska zaplavují český trh. Praha obhájila své michelinské hvězdičky. Roman Vaněk demaskuje křehčené kuřecí... Titulky v novinách i na internetu svědčí o tom, že gastronomie, vztah k jídlu a jeho kvalita se staly nedílnou - a čím dál výraznější - součástí aktuální mediální i společenské agendy. Součástí této vlny je již několik let i server Scuk.cz, kterému je věnována má diplomová práce.
		Tento internetový projekt, vzniklý díky populárnímu českému foodblogu Cuketka.cz, se snaží formou nezávislých recenzí přinášet široké veřejnosti důvěryhodné tipy na restaurace, prodejny delikates a další gastronomické podniky v České republice i v zahraničí. Jedná se o server založený na uživatelsky generovaném obsahu (neboli UGC) – recenze pocházejí nikoli z pera profesionálů z oboru gastronomie, ale od komunity vybraných milovníků jídla, takzvaných Scukařů. Představuje tedy specifický případ, kdy veřejně dostupný obsah na téma, jehož kvalitní uchopení vyžaduje jistou zkušenost a orientaci v oboru, obsah s potenciálním ekonomickým dopadem na recenzované podniky, tvoří "laici" bez jednotného a certifikovaného gastronomického či mediálního vzdělání (nebo nějaké jiné oficiální formy legitimity). Deklarovaným cílem projektu je přitom maximální relevance, důvěryhodnost a nezávislost zveřejňovaných hodnocení:
		„Scuk vám pomůže najít řezníka s těmi nejlepšími klobáskami. Řekne vám o restauraci ve vašem městě, kde kuchař nemá své hosty za blbce. [...] Scuk je jiný než ostatní restaurační průvodci a katalogy. Myslíme, že v Česku konečně nastal čas pro skutečně nezávislého a použitelného průvodce.“ 1
		Proto jsem se rozhodla zaměřit se v této práci na způsoby, jakými se komunita serveru Scuk.cz snaží regulovat kvalitu obsahu a artikulovat kvalitativní kritéria dobrého textu recenze. Zkoumání tohoto sociálního procesu je v případě Scuku o to zajímavější, že se jedná nikoli o otevřenou skupinu bez vnitřní hierarchie, ale naopak o specifický případ UGC platformy s omezeným přístupem a jasnou osobou vůdce a administrátora (pan Cuketka). Projekt se tím významně liší od jiných průvodců a katalogů typu Yelp.com či například hodnocení produktů na internetovém obchodě Amazon.com; z tohoto důvodu bude má pozornost věnována správcem „shora“ nastaveným mantinelům v podobě existujících regulačních opatření i způsobu, jakým se k nim vztahují přispívající hodnotitelé. Zajímá mne sociální dynamika regulačního a vyjednávacího procesu obsahové kvality – jak tento proces probíhá a jak ji vnímají různí členové této komunity; proto je analýza postavená na kvalitativních rozhovorech s nimi. Je třeba od začátku zdůraznit, že záměrem práce není tematicky a diskursivně postihnout kvalitativní kritéria, která tito respondenti uplatňují na recenzované restaurace, jakkoli je to téma zajímavé a s mým výzkumem související, kterému se samozřejmě v rámci tématu nelze zcela vyhnout. Nejedná se ani o textovou analýzu samotného obsahu webu Scuk.cz, tedy na něm publikovaných recenzí. 
		Uživatelsky generovaný obsah je jednou z klíčových složek dnešní podoby internetu a představuje vzhledem ke své proliferaci intenzivně a z různých hledisek zkoumaný fenomén, silně reflektovaný i v českém akademickém prostředí. Věnují se mu například kvalifikační práce Adama Javůrka či Martina Šestáka, zaměřené na jeho průnik s tradiční mediální produkcí (Javůrek, 2009, 2008; Šesták, 2011, 2010). Častým tématem je chování uživatelů sociálních sítí jakožto jedné z nejpoužívanějších UGC platforem (viz např. Trachtová, 2011; Šimáková, 2012). Specifickými případy UGC se zabývají práce Jaroslava Švelcha (amatérské titulkování – viz Švelch 2011, 2013) a Václava Vychytila (agregované hodnocení kvality u filmových databází – Vychytil, 2012). Mé práci asi nejbližší je přístup Jakuba Macka z brněnské Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, který v rámci vlastní publikační činnosti i jako vedoucí studentských kvalifikačních prací zkoumá motivaci uživatelů ke tvorbě a sdílení obsahů na internetu, a to – stejně jako tato diplomová práce – z kvalitativní perspektivy, v jeho případě především prostřednictvím etnografických studií (viz např. Macek, 2012a; 2012b; Fiala, 2012).
		
		Druhým bodem mého výzkumného zájmu je tedy motivace – co vede zúčastněné hodnotitele k participaci na projektu, který není honorovaný, ale naopak představuje pro své účastníky finanční i časové náklady spojené s návštěvou recenzovaných podniků a psaní recenzí? Motivace je často zkoumaným aspektem uživatelsky generovaného obsahu, analyzovaným na nejrůznějších projektech od Wikipedie po komunitní fóra, s odlišnými výsledky v závislosti mj. na charakteru obsahu. Například Wasková a Faraj, jejichž rozpracování Bourdieuova konceptu sociálního kapitálu v této práci používám, se na konci své  studie profesního diskusního fóra amerických právníků ptají: „Související otevřenou otázkou je, zda se model sociálního kapitálu vztahuje i na jiné praktiky, které nejsou svým charakterem striktně profesní, například ty zaměrené na koníčky či choroby“ (Wasko & Faraj, 2005). I mne tedy zajímalo, jaké konkrétní důvody se objevují u účastníků v případě zájmově orientované komunity, jakou je Scuk.
		Volba serveru Scuk.cz jako předmětu zkoumání byla vedena nejen jeho výše uvedenými specifickými rysy, ale samozřejmě i osobními motivacemi - především mým dlouhodobým zájmem o gastronomii, z nějž v průběhu let vyplynula právě i přímá účast v tomto projektu. Nejsem tedy nezúčastněným pozorovatelem, přistupující ke komunitě zcela zvnějšku; domnívám se však, že možné riziko zkreslení výzkumníkem je vyváženo exkluzivním přístupem k lidem (snižujícím tedy naopak riziko zkreslení informanty) i přístupem k neveřejným textům, tvořícím autentický vnitřní život a komunikační platformu zkoumané komunity (například uzavřené diskusní fórum a jiné formy komunitní diskuse) - tedy přístupem důležitým zvlášť v případě kvalitativního výzkumu tohoto typu, kdy se snažíme hlouběji porozumět určitému výseku sociální reality (Macek, 2012b). Vzhledem k osobnímu angažmá v komunitě se tudíž v poznámce pod čarou může objevit vlastní zkušenost členky komunity, mající za cíl dokreslení či reflexi, považovala-li jsem to za vhodné a užitečné.
		I přes evangelizační úsilí své komunity Scuk zatím nepředstavuje masově známou záležitost, proto je namístě nejprve představit hlavní rysy objektu výzkumu, čemuž bude věnována první kapitola. Širší vysvětlení je nutné i pro větší srozumitelnost a pochopitelnost následující výzkumné části a citací rozhovorů s hodnotiteli, kde na některé z popsaných struktur a jevů bude odkazováno či jsou tematizovány. I v teoretických kapitolách budu využívat citace z pořízených rozhovorů, sloužící pro ilustraci či osvětlení popisovaného, podobně jako v analýze odkazuji na použité teoretické koncepty – teoretická i praktická část práce by měly tvořit jednotný celek.
		Druhá kapitola přinese bližší osvětlení fenoménu uživatelsky generovaného obsahu – jeho definici, nejrůznější typy i aktuální stav jeho zkoumání. V dalších teoretických kapitolách se pak zaměřím na konkrétní aspekty UGC, které jsou relevantní pro předkládaný výzkum - kapitola třetí se tedy věnuje reputačním webům, mezi které Scuk.cz patří, a problematice regulace a negociace kvality. Kapitola čtvrtá předestře teoretické koncepty používané k vysvětlení motivace účastnit se.
		
		Pátá kapitola je věnovaná vymezení materiálu a metod zpracování. V následujících kapitolách se již dostávám k vlastní analýze – šestá je věnována procesu regulace a negociace obsahové kvality, sedmá pak motivacím přispívat. Závěr shrnuje zjištění výzkumu a navrhuje možné další směry zkoumání dané oblasti. 
		Změny oproti tezím 
		
		Oproti schválené verzi tezí došlo ke změně názvu – byl přidán živější titul, který vychází z materiálu sebraného v průběhu výzkumu (konkrétně z rozhovoru s jednou z hodnotitelek) a lze jej chápat jako metaforu pro sdílené smýšlení stran kvality i pospolitost, vzájemnou důvěru a osobní identifikaci, které dle zjištění mého výzkumu v komunitě panují. Naopak jsem z původního názvu vypustila podtitul „Případová studie“, jelikož tento zastřešující přístup byl v průběhu práce opuštěn ve prospěch soustředění se na kvalitativní (tematickou) analýzu materiálu z rozhovorů. Jednak v průběhu výzkumu vyšlo najevo, že v tezích zamýšlená šíře výzkumného záběru je příliš ambiciózní pro omezený rozsah magisterské diplomové práce - například zachycení komunitního diskursu by vyžadovalo samostatnou studii. Za druhé také ve světle zjištění z rozhovorů došlo - jak se právě v případě explorativního kvalitativního výzkumu může stát - k posunu těžiště zkoumání od pouhé kvality textu ke komplexnějšímu pojetí kvality jakožto výsledku sociálně dynamického vyjednávacího procesu, probíhajícího nejen na rovině textové, ale i v rámci individuálního vztahování se k regulačním opatřením. Analýza konkrétních textů je tedy v práci nakonec využita v menší než v tezích původně zamýšlené míře, protože respondentská interview sama o sobě poskytovala dostatečně komplexní a barvitý materiál k analýze, který byl texty případně podpořen. V rámci toho došlo také k několika drobným změnám ve struktuře práce, například popis obsahové regulace se jakožto negociační prostor stal součástí samotné analýzy.
		

	 1   Server Scuk.cz
		Scuk.cz je internetový projekt, vzniklý díky populárnímu českému foodblogu Cuketka.cz (www.cuketka.cz), založený jeho autorem Martinem Kucielem. Jeho cílem je formou nezávislých recenzí, psaných komunitou vybraných hodnotitelů, přinášet široké veřejnosti důvěryhodné tipy na restaurace, prodejny delikates a další gastronomické podniky v České republice i v zahraničí. Funguje tedy vlastně jako internetový gastronomický průvodce, který zájemci umožňuje vyhledávat podle místa, typu podniku, aktuálnosti informací či klíčového slova, např. typu kuchyně.
	Obrázek č. 1: Domovská stránka serveru Scuk.cz
	(Zdroj: www.Scuk.cz)
		U každého veřejně viditelného podniku najde uživatel alespoň jednu recenzi, popisující dojmy hodnotitele z návštěvy. Recenze jsou zpravidla delší a strukturovanější, než u jiných internetových stránek nabízející uživatelské recenze restaurací (typu Google Places, Yelp apod.). Dojem z podniku je na Scuku vyjádřen i číselně, na škále od 1 (příšerné) do 5 (Perfektní) v kategoriích Prostředí, Personál a Kvalita. U každé zveřejněné recenze je pak vidět výsledná známka vyjádřená počtem lístků v ikonce kytičky, která se získává zprůměrováním zmíněných tří (kvalita má vyšší váhu – algoritmus odráží vysoký důraz na kvalitu produkce, čemuž odpovídají i dále analyzované návody k psaní recenzí a přístup hodnotitelů, viz kapitola 6). Do veřejně viditelné části se dostanou pouze podniky s průměrným hodnocením recenzí vyšším než 3; negativně hodnocená místa a jejich recenze jsou viditelná pouze pro hodnotitele v neveřejné části Scuku, protože záměrem projektu je propagovat výhradně prověřená, doporučeníhodná místa a vyhnout se negativní konverzaci s provozovateli či veřejností pramenící ze zveřejnění kritických recenzí, jak říká sám zakladatel2.
	Obrázek č.2: Stránka konkrétního podniku na serveru Scuk.cz
					(Zdroj: www.Scuk.cz/d/divinis/#recenze)
		Recenze pocházejí od uzavřené komunity hodnotitelů („Scukařů“), což jsou lidé mimo profesionální gastronomii – jedná se o necelou stovku milovníků jídla (tzv. „foodies“), kteří prošli nastaveným výběrovým filtrem, rozebraným v analytické části. Možnost přispívat na tento web je tedy omezena pouze na vybrané jedince, nejedná se o – slovy samotného Kuciela - „volnou konverzaci“. Tento fakt Scuku slouží jako jeden z hlavních bodů budované identity, používaných jako distinktivní rys oproti jiným gastronomickým průvodcům v ČR:
		„Scuk je jiný než ostatní restaurační průvodci a katalogy. Myslíme, že v Česku konečně nastal čas pro skutečně nezávislého a použitelného průvodce.
	Proč je Scuk jiný?
	1. Scuku můžete věřit
Co je pro nás nezávislost? Nežijeme z peněz restaurací ani dalších podniků, které vám doporučujeme. Náš partner působí v jiném oboru. K hodnocení na Scuku navíc nepouštíme lidi pracující v gastronomii.
	2. Scuk tvoří lidé z masa a kostí
Naši hodnotitelé nejsou anonymní lidé. Jsou to fanoušci blogu Cuketka.cz, lidé, kteří mají rádi dobré jídlo a pití. Na Scuku známe jejich totožnost, jejich hodnocení je podloženo recenzemi a můžete si ho kdykoliv dohledat. Hned vidíte, proč zrovna tenhle zelinář by měl být tak skvělý, jak vám tvrdíme.“3
		
		Zdůrazňování neanonymity se vymezuje proti veřejně přístupným portálům typu  www.fajnsmekr.cz, www.ceskehospudky.cz, recenzím na Google Places a dalším podobným projektům, kam může přispívat v podstatě kdokoli bez omezení, což může mít za následek nižší relevanci a důvěryhodnost obsahu (jak je zmíněno i dále v kapitole o reputačních webech). Míří – spolu se zdůrazněním podložení hodnocení konkrétními recenzemi - také proti poměrně etablovanému žebříčku Grand Restaurant, který již více než deset let provozuje Pavel Maurer. Jeho projekt se zaměřuje výhradně na restaurace a zveřejňuje pouze číselné hodnocení z SMS hlasování (tuto skutečnost kriticky komentují i někteří mí respondenti, čemuž se věnuji v pasáži o subkulturním kapitálu).
	 1.1  Geneze a současnost projektu
		Celý projekt vznikl postupným vývojem, jakýmsi přirozeným „odnožováním se“, z populárního foodblogu cuketka.cz, který píše vystudovaný lékař Martin Kuciel alias pan Cuketka již od roku 2006. Na počátku stála webová mapa Kucielem osobně prověřených míst a plán systematicky mapovat gastronomické provozovny nejrůznějšího druhu v Praze – tehdy ještě v podobě „one-man show“, tedy bez zapojení dalších lidí. To bylo přibližně v létě 2008; rozsah práce přesahující možnosti jednoho člověka a především uvědomění si nevyužitého informačního potenciálu obsahu diskusního fóra projekt dále posunulo směrem k ideji uživatelsky generovaného obsahu:
		„Druhý faktor je to, že ve stávající komunitě na Cuketce ve fóru probíhala neustálá živá debata, lidi si doporučovali, kam chodit, a já jsem v tom viděl velkou přidanou hodnotu, která byla vlastně nevytěžená a byla skrytá, byl to obsah nepoužitelnej pro lidi zvenčí. Takže myšlenka byla  spojit to moje a obsah těch lidí, u kterých víš, že je to relevantní, vyextrahovat to, pročistit to, dát to k dispozici nějak veřejně, aby se to nemuselo hrabat v hlubinách fóra.“ (z rozhovoru se správci pan Cuketka a Michala)
		Od roku 2009 začal tedy krystalizovat projekt gastronomického průvodce v podstatě ve své dnešní podobě; koncem téhož roku byli osloveni první hodnotitelé, především z okruhu prověřených přispěvatelů diskusního fóra cuketka.cz nebo Kucielových známých4, aby začali vytvářet prvotní obsah v neveřejné verzi5. V srpnu 2010 byl portál oficiálně spuštěn pro veřejnost v deklarované (a mimochodem dodnes takto označované) beta-verzi, od té doby se také k projektu začali přidávat zájemci z řad veřejnosti, kteří prošli nastaveným filtrem (mechanismus výběru je popsán a interpretován ve analytické části). V současné době portál obsahuje více než 3000 recenzí, pocházejících od necelé stovky hodnotitelů, a chystá se jeho brzká proměna po obsahové (větší důraz na blog a speciální texty, méně vizuálního prostoru pro katalog) i funkční stránce (zjednodušení a zrychlení procesu přidávání nových recenzí, možnost aktualizovat stávající), která má reagovat na dosavadní zkušenosti z vývoje projektu a směřovat ho k větší dynamice.
	 1.2  Scuk jako příklad principů webu 2.0
		Pokud bychom Scuk chtěli popsat v termínech současných mediálních studií a informačních technologií, projekt představuje velmi názorný příklad kultury konvergence6 i principů webu 2.07 – samotná internetová stránka je vlastně jakýmsi hybridem mezi reputačním webem (viz kapitola 3.1), skupinovým blogem a diskusním fórem uzavřené komunity, obsahujícím mash-upovanou8 Google mapu, orientaci urychlující štítky u recenzí i integrované ikonky s prokliky na sociální sítě. Projekt je případem komunity využívající kolektivní inteligenci9 – zapojení komunity umožňuje pokrýt řádově vyšší množství podniků, než by bylo v silách samotného Kuciela, což byl ostatně jeden z důvodů vzniku serveru. Scuk také „transmediálně“ využívá nejrůznějších technologických a komunikačních  platforem: od Twitteru přes Facebook, pravidelně aktualizovaný blog informující o novinkách na Scuku i gastronomické scéně, Foursquare, mobilní verzi pro chytré telefony či partnerství s tradičními médii až po další formy propagace včetně mimomediálních, jako jsou pořádané akce pro veřejnost či hodnotitele (kurzy vaření, návštěva tržiště Sapa, společná setkání hodnotitelů) a také merchandising (plátěná nákupní taška, připínací placky, hodnotící bločky a další předměty umožňující nositeli demonstrovat svou podporu či příslušnost ke Scuku a zároveň sloužit jako bezplatný reklamní nosič šířící povědomí o značce). 
	 1.3  Ekonomické fungování serveru Scuk.cz
		Podobně jako jiné reputační weby pokrývá Scuk náklady na svůj provoz a vývoj z reklamy, která však nemá podobu klasické bannerové či kontextové, ale probíhá formou sponzorství ze strany dlouhodobějšího partnera. V začátcích to byl internetový obchod Mall.cz, aktuálně Scuk spolupracuje s vodárenskou společností Veolia Voda ČR v rámci jejího projektu kohoutkova.cz.
		Hodnotitelé vytvářejí obsah bez nároku na honorář, naopak s vlastními časovými i finančními náklady na návštěvy recenzovaných podniků. V počátcích projektu bylo několik nejlepších hodnotitelů v daném měsíci (dle výše karmy, jejíž mechanismus si popíšeme dále) odměňováno věcnou cenou nebo nákupním voucherem od partnera webu, jejichž hodnota se pohybovala maximálně v tisících korun. Nelze tedy říci, že by odměna mohla pokrýt finanční a časové náklady vynaložené na tvorbu recenzí; navíc od května 2012 bylo odměňování nejaktivnějších přispěvatelů bez náhrady zrušeno. Vzhledem k tomu se lze domnívat, že – jak je v případě UGC běžné, viz kapitola 2 - se jedná o činnost poskytující aktérům zcela jiné než finanční benefity. Že se pohybujeme spíše ve sféře takzvané gift economy10, potvrzují i rozhovory s hodnotiteli: 
		„Zmrzlinovač má hodnotu asi tak dvou hodin mého pobytu v kanceláři, což je výrazně míň, než kolik stojí napsat všechny ty recenze a vůbec nemluvím o penězích utracených za jídlo [emotikon: úsměv][...]Ale víš, proč si ho radši normálně nekoupím? Protože takhle je to mnohem větší zábava, to soutěžení, spiknutí, promyšlená strategie... to ti nikde za prachy nedají [emotikon: úsměv]“ (z emailové komunikace s hodnotitelem Lukasem)
		„Mně přijde, že lidi ze Scuku každej něco speciálního uměj. A když toho můžu být součástí, tak to znamená, že já taky něco speciálního umím, něco, na co můžu bejt hrdá.“ (hodnotitelka Elena)
		„Zpočátku se mě několik lidí ptalo, jak to vlastně funguje, jestli za ty recenze jako dostáváme peníze. Sám jsem o tom takhle nikdy nepřemejšlel – připadalo mi to jako velmi příjemná služba veřejnosti, při který můžeš jíst a pít, a pak ještě ten společenskej kapitál.“ 	Tento citát hodnotitele Jana Beneše demonstruje v mém vzorku téměř výhradně panující názor, že peníze v případě Scuku „nejsou téma“ - nebo jen pro hodnotitelovo nechápající okolí. Detailnější analýza motivace přispěvatelů k účasti na projektu je ostatně také jedním z předmětů mého výzkumu a věnuji se jí blíže v sedmé kapitole.
		

	 2  Uživatelsky generovaný obsah (user-generated content)
		Jak už bylo uvedeno výše, Scuk stojí na obsahu vytvářeném nikoliv v rámci tradičního mediálního modu operandi profesionály z řad žurnalistiky či gastronomie vedenými přímým či nepřímým ekonomickým zájmem, ale na textech dodávaných skupinou vybraných uživatelů – „amatérů“, motivovaných jinak než ekonomicky. Představuje tedy součást fenoménu uživatelsky generovaného obsahu (user-generated content, dále jako UGC), zásadní složce dnešního internetu v jeho participativní podobě – sítě, jejíž obsah díky neustále se vyvíjejícím technologiím, aktivnější účasti publika i ekonomickým zájmům mediálních konglomerátů (Jenkins, 2006) ve stále větší míře vytvářejí, třídí, hodnotí, sdílí a upravují sami uživatelé (OECD, 2007). UGC je produktem produsage – fenoménu popisovanému Axelem Brunsem, kdy díky technologickému vývoji webu každý uživatel může být zároveň producentem obsahu a tato tradiční dichotomie producent-uživatel vycházející z lineárního modelu průmyslové produkce tedy již vlastně pozbyla smyslu: „role ´konzumenta´ i role ´koncového uživatele´ dávno zmizela a rozlišení mezi producenty a uživateli obsahu ztratila na důležitosti“ (Bruns, 2008). I samotný charakter „produktu“ se proměnil - stal se „tekutým“ a permanentně neukončeným: „Ve srovnání s tradičním výrobním modelem nejsou výsledky produsage vlastně nikdy definitivní a ukončené, naopak jsou předmětem neustálého uživatelského doplňování, rozšiřování a vylepšování - „nejsou to výrobky, jsou to artefakty.“ (Bruns, 2008) 
	 2.1  Terminologické ukotvení
		Než se vydáme hlouběji do historie i současnosti uživatelského obsahu, je na místě terminologické ustálení - v odborné literatuře se objevuje několik termínů, popisujících fenomén obsahu, pocházejícího od uživatelů (jakkoli se tento termín dnes jeví vlastně poněkud nepřesný11).  Kromě šířeji pojatého user-generated media (např. Shao, 2009) se setkáváme především s termíny user-generated content (řidčeji též community-generated či consumer-generated) či user-created content. Jakkoliv je termín user-created content v jistém ohledu přesnější pro svou preferenci vědomého, aktivního vytváření nad poněkud pasivněji, automatizovaně působícím generováním, z kteréhož důvodu jej někteří autoři upřednostňují (viz Chia, 2012; např. zpráva OECD z roku 2007, opakovaně citovaná v této práci, preferuje tento termín také, avšak bez bližšího vysvětlení), tato práce bude v souladu s převažujícím územ používat akademicky etablovaný termín user-generated content, respektive zkratku UGC.
	 2.2  Definice uživatelsky generovaného obsahu
		Vymezení UGC je nesnadné a záleží na tom, v jaké šíři termín chápeme: v nejširším pojetí by se mohlo jednat o veškerý obsah nepocházející od tradičních mediálních producentů (jako vydavatelství, TV stanice apod.), včetně pouhého nahrání nezměněného obsahu třetích stran na vlastní či ad-hoc UGC platformu (např. videoklip na svůj blog  nebo sdílecí agregátor bez další úpravy) – pak do něj mohou spadat i peer-to-peer weby pro sdílení souborů (OECD, 2008). 
		Van Dijcková (2009) rozlišuje mezi obsahem (content), kterým uživatel přispívá vědomě – tedy například nahraným videem či publikovaným textem na blogu, a daty (data), která vytváří mimoděk svým chováním na síti a která pro poskytovatele služeb představují komerčně či systémově velmi cenné informace, jako například osobní údaje a preference užitečné pro cílení reklamního obsahu na Facebooku či Gmailu, či něvědomé vytváření štítků (tagů) a odkazů, které pomáhají vyhledávačům12. 
		Chia (2012) nabízí spíše sociologicko-fenomenologický pohled: 
		„UGC je z jistého hlediska zlomem v mocenských vztazích – přispěvatelé vidí svůj webový obsah spíše jako tvorbu (creation, zvýraznění původní) než výrobu (generation). Lidé vnímají své příspěvky, komentáře, linky, hlasy, fotografie, videa a sociální sítě spíše jako způsob budování čehosi, sebevyjádření, spojení s ostatními a možná vydělání pár peněz navíc, než jako agregované příspěvky do pokladny nějaké korporace. Obsah tvořený uživateli není jen směnitelným bytem v digitální ekonomice pozornosti; konstituuje strukturu a informační tok jejich každodenního života a zásadní část jejich identit, vztahů a žitých světů. Z tohoto důvodu někteří autoři vědomě upřednostňují termín user-created content (Harrison&Barthel, 2009) nebo user-created media (Manovich, 2009) před termínem UGC.“ 
		Fakt, že někteří přispěvatelé přece jen hledají cesty, jak svůj obsah monetizovat, a stávají se tak prosumenty, má podle ní tak daleké společenské následky, že přináší „jedinečnou společenskou smlouvu, odlišné pojetí subjektivity a pozměněný mód kapitalismu.“(ibid.)
		UGC však lze chápat i úžeji a technokratičtěji, jak jej vymezuje například studie OECD z roku 2007, která jej definuje jako „i) obsah veřejně dostupný prostřednictvím internetu, který ii) odráží ´jisté množství kreativity´ a iii) je vytvořen mimo profesionální rutiny a praktiky.“
		UGC by tedy měl naplňovat níže uvedené podmínky:
	1. Zveřejnění: UGC je od svého vzniku koncipován jako veřejný a dostupný širšímu (byť i početně omezenému, např. členům určitého diskusního fóra) publiku. UGC tedy nezahrnuje emaily, chatové zprávy a podobné soukromé obsahy.
	2. Tvůrčí vklad (creative effort) – publikovaný obsah vykazuje alespoň minimální tvůrčí vklad ze strany uživatele nebo skupiny uživatelů. Pouhé sdílení jiného díla nebo jeho části bez úpravy není považováno za UGC: „uživatelé musí do díla vložit vlastní přidanou hodnotu“(ibid),13 Autoři nicméně uznávají, že hranice minimálního vkladu je těžko definovatelná a záleží na kontextu. 
	3. Vznik mimo zaběhnuté profesní struktury a praktiky: UGC obvykle není tvořen mediálními profesionály za účelem zisku či odměny. Také tato podmínka je záhy problematizována – jednak existuje nepřeberně případů, kdy je UGC monetizován či  komerčně využíván. Za druhé zvlášť dnes je velmi těžké narýsovat jasnou hranici mezi profesionálem a amatérem – oba sektory se mohou překrývat, původem amatérský přispěvatel se může stát zaměstnancem mediální instituce. Přesto však tento bod představuje užitečnou dělící čáru (byť někdy přerušovanou) mezi UGC a obsahem produkovaným tradičními médii či komerčními organizacemi v rámci tradičního produkčního schématu. (OECD, 2007)
		I vzhledem k tomuto „tekutému“ vymezení je také těžké uživateli tvořený obsah a jeho proporci v rámci internetového obsahu kvantifikovat. Jasné však je, že se jedná o masivní fenomén: např. nejrůznější průzkumy Pew Research Centre ukazují, že nejrůznější UGC platformy používá většina dospělých Američanů s připojením k internetu, přičemž jejich množství v populaci v čase roste a tento trend je nejvýraznější u mladých lidí.14 
	 2.3  Typy uživatelsky generovaného obsahu
		Pestrost forem a distribučních kanálů, jakých může uživatelsky generovaný obsah nabývat, naznačuje následující pasáž: 
		„Vytváření obsahu [myšleno uživateli, pozn. aut.] na webu se odehrává mnoha způsoby a v rozličných kontextech. Některé aktivity produkují vysoce sofistikovaný software a informační produkty, jako například komunita softwarových vývojářů, kteří tvoří a udržují open source operační systém Linux, aniž by k tomu používali specializované softwarové prostředí. Jiné formy tvorby obsahu přímo využívají možností, jaké uživatelům poskytují služby jako Flickr15 nebo wikis. Některé z těchto kooperativních projektů, jako Wikipedia, vedly k vytvoření trvalých, kumulativních produktů, zatímco dávají ad hoc a pomíjivé výsledky. Zároveň je část obsahu vytvářena offline a distribuována kanály, které jsou považovány za samo centrum Webu 2.0, například YouTube.“ (Harrison & Barthel, 2009)
		Pro stručnou ilustraci, jakých konkrétních forem může uživatelsky generovaný obsah nabývat a skrz jaké platformy je distribuován, poslouží následující dvě tabulky, vycházející ze studie OECD (2007) věnované tomuto fenoménu.
		Tabulka č. 1: Typy uživatelsky generovaného obsahu
	Typ obsahu
	Popis
	Příklady
	Text, beletrie, poezie
	Původní texty či rozšiřování existujících textů a literární tvorby
	Obsah webů jako Fanfiction.net, Quizilla.com, Writely
	Fotografie a obrázky
	Digitální fotografie pořízené uživateli a publikované online, upravené obrázky či fotografie
	Fotografie sdílené skrz Ofoto, Flickr, fotoblogy, upravené obrázky
	Hudba a audio
	Pořizování a/nebo úprava audio obsahu a jejich zveřejnění a/nebo distribuce
	Audio mash-ups, remixy, v neprofesionálních podmínkách nahraná hudba na serverech typu Myspace či vlastním webu, podcasty
	Video a film
	Pořizování a/nebo úprava video obsahu a jejich zveřejnění. Zahrnuje remixy existujícího obsahu, vlastní obsah a jejich kombinaci
	Remixy filmových upoutávek, videoblogy, videocasty
	Občanská žurnalistika
	Žurnalistické informování o aktuálních událostech z pera běžných občanů – blogy, videa, fotografie
	Obsah serverů jako OhmyNews, GlobalVoices, kooperativní projekty jako CNN Exchange
	Vzdělávací obsah
	Obsah vytvořený ve školách, univerzitách a jinde za vzdělávacím účelem
	Stránky pro sdílení syllabů jako H20, Wikibooks, MIT OpenCourseWare
	Mobilní obsah
	Obsah vzniklý na mobilních telefonech a dalších bezdrátových zařízeních – textové zprávy, fotografie a video, sdílené emailem či na internetu
	Videa a fotografie událostí a katastrof, které tradiční média nepokrývají, textové zprávy zasílané v rámci politické aktivizace
	Virtuální obsah
	Obsah vytvořený v rámci on-line virtuálních her a sítí. Uživatelsky vytvořené hry
	Virtuální zboží vytvořené a prodávané ve hře Second Life
	(zdroj: upraveno podle OECD, 2007, s. 32)
	Tabulka č. 2: Distribuční platformy uživatelsky generovaného obsahu
	Typ platformy
	Popis
	Příklady
	Blogy
	Webové stránky obsahující uživatelsky vytvořené příspěvky, pravidelně aktualizované, nebo poskytující uživatelsky dodaný obsah pořízený mimo tradiční média
	Populární blogy jako BoingBoing, osobní blogy na stránkách jako Livejournal, MSN Spaces, CyWorld, v ČR např. bloguje.cz nebo příslušné sekce webů tištěných titulů
	Wikis a další kooperativní formáty založené na textu
	Wiki je web, umožňující uživatelům přidávat, odebírat a jinak kolektivně upravovat obsah. Jiné stránky umožňující registraci a společnou úpravu dokumentů
	Wikipedia, PBWiki, JotSpot, Writely
	Weby umožňující reakci na psaná díla
	Weby poskytující čtenářům a autorům prostor pro publikaci, čtení a hodnocení příběhů a vzájemnou komunitní komunikaci skrz fóra a chaty
	FanFiction.net
	Skupinová agregace
	Sbírání odkazů na online obsah, jeho hodnocení, označování a další způsoby kolektivní agregace
	Digg, del.icio.us
	Podcasty
	Multimediální soubory distribuované na internetu pro přehrávání na mobilních zařízeních a osobních počítačích
	iTunes, FeedBruner, iPodderX, WinAmp
	Sociální sítě
	Stránky umožňující založení osobního profilu
	MySpace, Facebook, Friendster, Orkut
	Virtuální světy
	Onlinová virtuální prostředí
	Second Life, Active Worlds
	Weby pro sdílení souborů
	Legální stránky usnadňující sdílení obsahu mezi uživateli a umělci
	Digital Media Project
	Reputační weby
	Stránky s uživatelskými hodnoceními služeb či produktů
	Yelp, Qype, Google Places, TripAdvisor
	(zdroj: upraveno podle OECD, 2007, s. 33)
	 2.4  Akademické a jiné perspektivy pohledů na UGC
		UGC patří vzhledem ke své všudypřítomnosti mezi intenzivně reflektovaná témata, nejen z  akademické perspektivy. V této kapitole si tedy představíme aspekty UGC, jimž je věnována pozornost – jak ty, kterým se věnuje i tento výzkum, tak širší spektrum zkoumání.
		Tato práce se zaměřuje na dvě témata, která zaujímají v reflexi UGC výrazné postavení. V první řadě je to jeho kvalita, pociťovaná jako riziko UGC zvlášť v případech, kdy má tento více či méně amatérsky a více či méně kontrolovaně vytvářený obsah poskytovat relevantní informace. Kromě reputačních webů, kterým se věnuji dále, se to týká například obsahů zpravodajského charakteru (viz výše uvedená tabulka s typy UGC), kde se objevují pochyby o jeho novinářské kvalitě. Problematická je zvláště jejich věrohodnost a dodržování žurnalistických etických standardů (Čermák, 2008,  Javůrek, 2009); články ale také mohou být – jako každá amatérská produkce - prostě nezajímavé a špatně napsané a vyžadují důslednou moderaci a vyvážení profesionálním obsahem (Javůrek, 2008). Dalším takovým případem je Wikipedie, kde pochybnosti nad relevancí a objektivitou publikovaných informací (viz Niederer&Van Dijck, 2010, či Yang&Lai, 2010) přerostly i do ironického internetového memu jménem wikigroaning.16 V podobně ironickém tónu glosuje utopičnost představy o spolehlivosti uživatelsky vytvářených metadat (štítky apod.) jako utopickou představu Cory Doctorow ve svém textu Metacrap (jemně přeloženo asi jako „Metablbosti“, Doctorow, 2001). Kvalitu obsahu jako jednu z hlavních výzev UGC zmiňuje i studie OECD, věnovaná tomuto fenoménu (OECD, 2007).
		Druhým okruhem zájmu této práce je motivace uživatelů k tvorbě UGC. Fakt, že – stejně jako v případě i mého výzkumu – jsou uživatelé ochotni vynaložit nemalé časové či finanční prostředky na zpravidla nikterak honorovanou účast na nejrůznějších UGC platformách, je dalším velmi intenzivně zkoumaným aspektem UGC - aktivitu a motivaci přispěvatelů eBaye zkoumali Denegri-Scott & Zwick (2012), přispěvatele Wikipedie zase Yang & Lai, 2010; přehled dalších výzkumů, např. komunit tvůrců open source softwaru17, uvádí Schaedel & Clement, 2010.  Používání sociálních sítí jako MySpace nebo Facebook se věnují např. etnografické studie výzkumnice danah boyd (boyd, 2007). Do této sféry patří i fan studies, tedy zkoumání fanouškovské aktivity, které představuje dlouhodobý zájem a téma prací amerického akademika Henryho Jenkinse. 
		Častým tématem spojeným s UGC je též jeho využitelnost v rámci občanské žurnalistiky i tradičních médií, a jejich vzájemný vztah (Šesták, 2010; Javůrek, 2009; Kasík, 2009; Kushin, 2010; Anthony&Thomas, 2010), například nakolik může být obsah sociálních sítí relevantním zdrojem informací pro tradiční média, či jakým způsobem s ním mediální profesionálové pracují.
		
		Kritické hlasy se zaměřují na zneužívání uživatelských dat a zásahy do soukromí ze strany platforem a služeb jako Google či Facebook (Chia, 2012; Neiburger, 2010) a na problematiku „free labour“18, tj. fakt, že dobrovolné vytváření obsahu uživateli webu (nebo i jen jejich pohyb po síti a vytvářená metadata) mohou – otevřeně či skrytě - sloužit komerčním účelům a generování zisku vlastníků platforem (Terranova, 2003; Fish & Srinivasan, 2012; Chia, 2012), zatímco všechny náklady na vytvoření obsahu (čas, hardware i software, připojení na internet) nesou sami přispívající uživatelé. Peterson (citovaný v Chia, 2012) proto tento typ obsahu dokonce nazývá loser-generated content (slovní hříčka využívající podobné anglické výslovnosti slov user - uživatel a loser – břídil, nula, prohrávající). Z podobné perspektivy vychází i skeptická analýza van Dijckové a Nieborga (2009), snažící se o dekonstrukci technooptimistického diskursu v textech, které nazývají „manifesty Webu 2.0“ (termínu Web 2.0 se blíže věnuje poznámka pod čarou číslo 7). Zkoumání knih Wikinomics (Tapscott&Williams, 2006) a We-Think (Leadbeater, 2007) má za cíl demaskovat jejich apoteózy nové svobody webového prosumentství19 jako komerčně motivované ideologické strategie, vytvářející „dojem svobody v systému s pevně předem nastavenými pravidly“ (Chia, 2012) a pevně ukotveném v komoditní kultuře kapitalismu.
		
		Optimističtější oponenti koncept free labour odmítají s poukazem na to, že uživatelskou aktivitu na webu lze vnímat nikoliv jako práci, ale jako dobrovolnou, potřebu sdílení a velkorysosti naplňující aktivitu tvořenou ve volném (v doslovném významu tohoto slova) čase, která naopak hodnotu vytváří – ať už jednotlivému uživateli například při nákupech na e-Bayi (Laughey, 2010), nebo širší skupině lidí díky kreativnímu a společenskému potenciálu, který technooptimista Clay Shirky nazývá cognitive surplus (přeložitelné asi jako kognitivní přebytek; Shirky, 2010). Tento přebytek má potenciál generovat jak zábavné obsahy, mající hodnotu pro danou komunitu (Shirky sám vědomě uvádí známý internetový mem lolcats, tedy obrázky koček s humorným textem se špatným pravopisem), tak obsahy s přesahem, užitečné v celospolečenském měřítku. Přenositelnost uživatelské aktivity z domény internetové zábavy do sféry občanské společnosti a participace na správě věcí veřejných představuje další významný bod pozornosti (nejen) mediálních studií věnované fenoménu UGC (viz například již zmíněný Jenkins, 2013; Wellman et al., 2001; Benkler&Shaw, 2012).
		Ze sociálně-psychologického hlediska může být tvorba vlastního obsahu a jeho sdílení s určitou komunitou viděna též jako sledování „exhibicionisticko-voyérské logiky tvorby prostorů vlastní reprezentace“, která posiluje „narcistní vykořenění, konstrukci pseudovztahů i hodnotovou relativizaci,“ píše Volek (2008) zároveň s varováním před rizikem fragmentarizace publika, plynoucím z nepřeberného množství informací a jejich snadné selektovatelnosti dle vlastních preferencí. Podle Volka může příliš personalizovaný proud informací vést ke ztrátě společensky sdílených obsahů, důležitých pro sociální a kulturní kohezi „obce“ a informovanost o důležitých událostech.20 
		V akademické i korporátní sféře se, vzhledem k faktu, že autorským právem chráněný, bez souhlasu vlastníka publikovaný obsah tvoří neopominutelnou část UGC platforem, dostává do popředí otázka pirátství a porušování autorských práv (viz např. Kim, 2012; Goldberg, 2011; OECD, 2007), či s tím související svoboda projevu (Neiburger, 2010). Vzhledem k dříve nevídané možnosti spotřebitelů rychle a jednoduše sdělit svůj názor na určitý produkt nebo službu je často zkoumán také vliv UGC na změnu vztahu výrobce-konzument, vnímání značky nebo prodejnost produktů (např. Laughey, 2010; Forman, Ghose & Wiesenfeld, 2008, Hunter & Soberman, 2008). K UGC se vztahuje také nemalé množství literatury – příruček radících, jak jej monetizovat (přehled viz Chia, 2012).

	 3  Dva přístupy ke kvalitě: regulační opatření reputačního webu a vyjednávaná kvalita komunitních médií
		Jak vyplývá i z předcházejícího teoretického uchopení UGC, kvalita uživatelsky generovaného obsahu není hodnotou existující en soi, bez regulace či vyjednávání o jejím pojetí. Postihnout dynamiku procesu regulace obsahové kvality, jak probíhá v konkrétním případě projektu Scuk.cz, je i jedním z hlavních cílů této práce. Proto bude následující kapitola věnována bližšímu osvětlení dvou teoretických konceptů aktivního formování kvality uživatelsky generovaného obsahu, relevantním pro můj výzkum: kvalita jako výsledek externích regulačních opatření správců reputačního webu a kvalita jako výsledek (demokratického) vyjednávání komunity. Tyto dva koncepty byly vybrány vzhledem k dvojaké typologii Scuku v rámci UGC: lze na něj pohlížet jak a) optikou reputačního webu (se „shora“ nastavenými pravidly), tak i b) prizmatem komunitního média (s interně vyjednávanými kritérii kvality).  „Dvojakost“ vnímání Scuku – zda ho chápat spíše o webový nástroj a službu, nebo zda převažuje komunitní aspekt -  ostatně tematizují v  rozhovorech správci webu i hodnotitelé:
		„Na začátku, když jsme to spouštěli, jsme úplně přesně nevěděli, co to Scuk je, brali jsme to jako katalog. Ale teď vidíš, že je to vlastně komunita – pro mě osobně teď daleko víc odpovídá vnímání Scuku jako nějaký komunity lidí, který jídlu rozuměj a maj k němu dobrej vztah, než jeho vnímání jako nějakýho gastroprůvodce na Scuk.cz.“ (Michala)
		„My vlastně musíme fungovat jako spojnice mezi scukařskou komunitou, její kolektivní inteligencí, a veřejností, aby jí to sloužilo.“ (pan Cuketka)
		„Asi to vnímám jako komunitu, jako služba to funguje pro ostatní. Komunita, která vytváří nějakou webovou službu veřejnosti, tak. A je hlídacím psem české gastronomie [smích].“ (Scamorza)
		„No, je to komunitní projekt, ale zaměřenej na sbírání informací.“ (Martina)
		„To co, mi dlouho scházelo, byl portál, rozcestník, kterej nabídne relevantní informace o tom, kde dobře nakoupit, kde se dobře najíst. […] Beru to tak, že když budu chtít najít dobrej podnik, tak Scuk mi to zařídí. S názorem, že Scuk je komunita, jsem se potkala u lidí mimo Scuk, a to sice komunita snobů, který si dovolujou chodit do drahejch restaurací a není jim dost dobrý, když salát není s vinnaigretou.“ (Kateřina)
	 	I v rámci Scukařské skupiny se tedy objevují oba přístupy. Ať už převažuje jeden či druhý, oba jsou v rámci projektu validní a koexistující a budou též později použity v analytické části práce, kdy na ně bude odkazováno v rámci interpretace regulačního procesu Scuku. Následuje tedy bližší pohled na reputační weby a jimi uplatňovanou moderaci obsahové kvality, i na kvalitu jako výsledek negociace v rámci komunitního média.
	 3.1  Reputační weby 	
		Scuk patří mezi takzvané reputační weby, tedy stránky sloužící pro orientaci na trhu při hledání kvalitních produktů, které jsou založené na hodnocení skutečných zákazníků a koncových uživatelů a představují tudíž jeden z typů uživatelsky generovaného obsahu. Na základě uživatelských hodnocení se danému místu, podnikateli či službě buduje pozitivní či negativní reputace, sloužící jako doporučení či varování pro ostatní. Kromě Scuku na tomto principu v Čechách funguje například www.znamylekar.cz (inspirovaný eponymním polským předchůdcem) nebo portál www.nejremeslnici.cz (předměty jejich zájmu jsou z názvů zřejmé). Ze zahraničních webů patří mezi nejznámější na cestovatele cílící TripAdvisor, všeobecně zaměřený americký Yelp, existující již od roku 2004, nebo jeho o dva roky mladší evropský protějšek Qype. Všechny tyto tři projekty jsou otevřené veřejnosti a fungují částečně jako sociální sítě s uživatelskými profily. Reputační rysy nesou i internetová „tržiště“ Amazon a e-Bay, kde mohou uživatelé hodnotit jak  nabízené produkty, tak jednotlivé prodejce. Hodnota všech těchto stránek spočívá v síle osobního doporučení a zprostředkování názoru reálných uživatelů služby či produktu21; podobně jako u sociálních sítí je proto třeba dosáhnout určité kritické masy jedinců poskytujících informace, aby projekt fungoval a plnil svůj účel22. 
	 3.1.1  Kvalita obsahu jako základ reputačního webu a příklady její regulace

		Tak jako u jiných typů UGC vystává i u reputačních webů otázka kvality dodávaného obsahu (viz pozornost věnovaná tomuto rysu UGC akademickými výzkumy, zmíněná v kapitole 2.4). V případě těchto projektů jde - vzhledem k jejich záměru poskytovat relevantní a reálná doporučení - o problém o to zásadnější. Autory hodnocení mohou být i laici, jejichž text není vzhledem k neznalosti problematiky relevantní, či osoby na hodnocení zainteresované, které mohou kvalitu obsahu vědomě kompromitovat ve snaze o vylepšení vlastní reputace či poškození konkurence (viz např. Chen et al., 2011, nebo článek Why Yelp has a Review Filter, Stoppelman, 2009). Aby si tedy udržely kvalitu a tím i kredibilitu a věrnost publika, musí reputační weby svůj obsah nejrůznějšími způsoby regulovat (jak srozumitelně a názorně vysvětluje i krátké video ve výše uvedeném Stoppelmanově článku). 
		 K tématu řízení kvality online obsahu existuje obsáhlá literatura (viz Chen et al., 2011; Forman et al., 2008), zabývající se právě užitečností jeho moderace a zkoumající metody vedoucí k lepší funkčnosti projektů založených na UGC. Jedním ze způsobů, jak zvýšit důvěryhodnost, je určitá de-anonymizace hodnotitelů. Na základní úrovni tuto funkci plní nutnost založit si uživatelský účet, jako to dělá právě Yelp, Qype nebo TripAdvisor ve snaze vyloučit psaní zcela anonymních či automaticky generovaných příspěvků; vyšší míra identifikace hodnotitele pak může důvěryhodnost dále zvyšovat. Forman a jeho spolupracovníci (2008) na případu uživatelských recenzí produktů na Amazon.com ukazují, že hodnocení od uživatelů, kteří ve svých textech či na svém profilu poskytují určitou míru informací o sobě, jsou častěji hodnocena jako užitečná, protože vzbuzují větší důvěru ve zdroj a jeho dobré úmysly s komunitou, než hodnocení anonymních uživatelů (a dokonce mají vliv na prodejnost jednotlivých knih). Že to tak funguje i v případě Scuku, si myslí hodnotitelé  higgsův_boson či Martina:
		„Pokud je za něčím konkrétní osoba, lidi k tomu mají větší důvěru, není to nějaký anonymní hejno – i Scukaři, byť pod přezdívkou, jsou tou historií, těma recenzema vlastně jako zveřejněný.“ 
		„Já bych zdůraznila, že ty informace, co si tam člověk může přečíst, nejsou jenom anonymní hodnocení, ale že každej ten člověk dává do recenze nějakej svůj názor a svoje kritéria.“
		
		U dlouhodobě existujících komunit se pak na základě předchozích recenzí může etablovat až určitá identifikace s konkrétními hodnotiteli (Forman et al., 2008), což je rovněž případ Scuku, například pro hodnotitele Vydra: „Potřebuju, aby mi recenzent poskytl dost informací o sobě, o svým vkusu, abych si na něj mohl vytvořit „překladovej slovník“. Mám tam pár lidí, u kterejch vím, že když pochválej ten podnik oni, tak že já tam budu na 95% spokojenej taky.“
		Podle zkušenosti správců se zpětnou vazbou od veřenosti to tak funguje nejen uvnitř komunity, ale i navenek, u publika Scuku: „Lidi, co Scuk sledujou, mají vytipovaný svý hodnotitele, který je baví víc a se kterýma se shodujou.“ (Michala)
		Další strategií pro kvalitnější obsah je budování reputace jednotlivých hodnotitelů, vyjádřená nejčastěji jako takzvaná karma. Přispěvatelé jsou veřejností či ostatními členy komunity odměňováni za kvalitní obsah různě vyjádřenými plusovými body, které se projeví rostoucí karmou a tím i reputací v komunitě; naopak nekvalitní příspěvky hodnocení snižují. Výše karmy pak může sloužit jako indikátor důvěryhodnosti hodnotitele, a například Yelp a Google Places tak prioritizují v zobrazování hodnocení od dobře hodnocených uživatelů. Navíc, vyjádření respektu od ostatních členů komunity (peer recognition – viz Forman et al., 2008) je přispěvateli vnímáno velmi pozitivně a funguje tudíž jako motivace pro publikování kvalitního obsahu (viz Forman et al., 2008; Chia, 2012; Bruns, 2008), jak potvrzuje i jedna z hodnotitelek Scuku: „Ta komunita je pro mě důležitá, takže takováhle interakce [myšleno komentář k recenzi, pozn.aut] mě fakt potěší.“ (Hanka)
		Chen et al. (2011) doporučují v zájmu zvýšení obsahové kvality doplnit klasický reputační systém ještě moderací jednotlivých příspěvků – například ze strany vybraných hodnotitelů, kteří fungují jako recenzenti obsahu. V takovém systému svou karmu mají nejen hodnotitelé, ale i jednotlivé příspěvky, a mohou tudíž být snáze tříděny a řazeny podle užitečnosti, jako to dělá například technologické diskusní fórum Slashdot.org. 
		Obsahový filtr může být i automatický, prověřující náhodně nalezené příspěvky a vyřazující ty podezřelé, což je případ třeba Yelp.com. Regulace může probíhat též ještě před publikací příspěvků, prostřednictvím ad hoc moderátorů – arbitrů, kteří kontrolují každou změnu a řeší případné stížnosti, jako to dělá Známýlékař.cz  nebo TripAdvisor. 
		Další a široce rozšířenou rovinu ochrany představuje písemná kodifikace žádoucího chování, tedy etické kodexy, podmínky užití, komunitní pravidla či jakkoliv jinak nazvaný text, zveřejněný na stránce a definující zásady jejího užívání, se kterými uživatel vyjadřuje explicitní či implicitní souhlas. Velmi silným regulačním opatřením, které využívá právě i Scuk, je omezení přístupu do přispěvatelské sekce - například Nejremeslnici.cz umožňují hodnocení pouze registrovaným zákazníkům po vykonání zakázky. Výhodou tohoto regulativu je odstínění irelevantního či falešného obsahu, nevýhodou pak jeho nižší přírůstek – omezená komunita logicky vyprodukuje nižší množství obsahu než široká veřejnost.
	 3.2  Kvalita jako výsledek demokratického vyjednávání komunitního média (negotiated quality)
		Kromě reputační složky můžeme Scuk definovat i jako komunitní médium (viz Carpentier, 2009: 25): slouží potřebám určité komunity milovníků jídla, kterou zároveň posiluje a dává možnost vyjádření lidem mimo tradiční mediální struktury (pan Cuketka: „dát lidem hlas“). Do jisté míry naplňuje i definici komunitního média jako alternativy k mainstreamové produkci – byť se nejedná o žádný subkulturní zine s politickou ideologií v tradičním slova smyslu, jeho deklarovaným cílem je nabídnout publiku jiný přístup ke kvalitě než ostatní gastronomii věnované mediální obsahy jako například recenze v tištěných médiích, jiné gastroweby či Maurerův žebříček hodnocení restaurací. (Vymezování se vůči těmto obsahům je červenou nití rozhovorů s hodnotiteli i správci webu, jak to reflektuji i v následujících kapitolách.)
		A právě komunitní média nabízejí podle Carpentiera prostor pro jiná než etablovaná pojetí kvality – tradiční modely artikulující kvalitu jako cosi „stabilního, daného a téměř univerzálního“, ač je přitom často formulovaná externě a s partikulárním zájmem (viz Carpentier, 2009: 13). Carpentier naopak pohlíží na kvalitu (kulturního artefaktu – například mediální produkce) jako na diskursivní konstrukt, který je výsledkem mocenských vztahů a zahrnuje v sobě hierarchizaci a distinkci (zde se dostáváme až na pole Bourdieuova kulturního kapitálu, kterému se blíže věnuje  kapitola bezprostředně následující). V zájmu demokratizace konceptu kvality a širší společenské participace na jeho definování proto navrhuje zaměřit se na proměnlivý a kontinuálně vyjednávaný charakter kvality, a chápat jej jako „dialogicko-participativní proces, kde všichni aktéři včetně členů publika mohou přispět k definování kvality.“ Jak vyplývá z jeho kvalitativní studie rakouských a švýcarských komunitních rádií, otevřené prostředí těchto stanic umožňuje větší participaci nejrůznějších sociálních skupin a slouží ke kontinuální kolektivní negociaci vnímání kvality a její re-artikulaci, například z profesního hlediska: od dokonale zvládnuté profesionální práce je důraz posunut na „autenticitu, oddanost, empatii a subjektivitu“. Carpentierův procesuální koncept kvality poslouží v této práci k mapování toho, jak a zda vůbec probíhá tento vyjednávací a reartikulační proces v rámci Scuku.

	 4  Motivace k účasti: Scuk.cz jako nositel nejrůznějších forem kapitálu
		Druhým aspektem komunity Scukařů, kterým se tato práce zabývá, je motivace uživatelů k účasti na projektu, který vyžaduje určitou časovou, mentální i finanční investici svých účastníků, aniž by je za to odměňoval tradiční finanční cestou – jak je ostatně pro většinu UGC typické: „Většina UGC vzniká bez očekávání odměny či zisku. Motivační faktory zahrnují spojení s ostatními členy komunity, získání určité slávy, proslulosti či prestiže a sebe-vyjádření.“ (OECD 2007)
		Jako teoretický rámec k uchopení tohoto jednání mi poslouží koncept kulturního a sociálního kapitálu, kterými se zabýval francouzský sociolog Pierre Bourdieu, a jeho pozdější derivace od navazujících autorů. Zkoumaná komunita Scukařů je totiž případem mikrosvěta, „v nichž je nezištnost odměňována. Nejtypičtějšími z takových světů jsou vedle rodiny a veškerých rodinných směn různá pole kulturní produkce, pole literární, umělecké, vědecké atd., mikrosvěty, jež se ustavují na základě zvrácení základního zákona ekonomického pole a pozastavují platnost zákona ekonomického zájmu. To ale neznamená, že by v nich neexistovaly jiné formy zájmu.“ (Bourdieu, 1998: 116)
		Jinou formou zájmu může být právě snaha získat odlišný druh kapitálu, který v daném poli slouží k definici pozice jedince a zároveň k jejímu upevnění. Bourdieu chápe sociální prostor jako proměnlivé pole vztahů, v němž jsou sociální pozice a životní styl jedinců determinovány a diferencovány množstvím kulturního (vzdělání, výchova, specifické kompentence) a ekonomického (bohatství) kapitálu, kterým disponují. Vzhledem k tomu, že vlastnictví kapitálu je „zároveň zbraní“ (Bourdieu, 1998: 20), umožňujícím tento kapitál získávat a kumulovat a udržet či budovat si tak svou pozici v tomto „poli sil“ (ibid: 38), je v zájmu sociálních aktérů tohoto pole nejrůznější formy kapitálu získávat; schopnost jeho získávání a preference jednotlivých forem jsou opět podmíněny pozicí v tomto poli. Další takovou užitečnou formou kapitálu je kapitál společenský (sociální), který „nevychází ani tak z toho, co znáte, ale koho znáte a kdo zná vás. Kontakty ve formě přátelství, vztahů, asociací a známostí mohou být nositeli statusu.“ (Thornton, 1996) 
		Scuk.cz představuje případ skupiny, která vzhledem ke svému charakteru může svým členům poskytovat značné množství sociálního i kulturního kapitálu. Je řízená poměrně známou osobou českého internetu23 – zakladatel Martin Kuciel patří mezi nejstarší a nejznámější foodbloggery v Čechách, díky svému působení v Týdnu je známý i skrze mainstreamová média, a je zvláště v komunitě milovníků jídla značně respektován, byť samozřejmě má i své oponenty24. Příslušnost k této komunitě tedy může fungovat jako zdroj sociálního kapitálu díky sdílení prostoru s respektovanou autoritou a lidmi podobného smýšlení v rámci oboru, který hodnotitele zajímá, tedy jídlo25. Navíc se jedná o komunitu uzavřenou, s omezenou možností vstupu, což může navozovat pocit člena elitního klubu, jak to reflektuje například hodnotitel higgsuv_boson: 
		„Obrovskej přínos je, že člověk vidí ty lidi na akcích, že se dostane do kontaktu s ostatníma lidma, má tu možnost zapojit se. Co si budem povídat, je to členství v klubu. […] Člověk je ješitnej.“
		„Hrozně mě to zaujalo a taky mi to dost lichotilo – osloví tě uznávanej recenzent restaurací s tím, že by ses mohl dělit o svoje zážitky z restaurací, to je super.“ (Jan Beneš a jeho pocit pýchy nad nabídkou účasti v projektu ještě v neveřejné verzi)
		Pocit „elitního klubu“ se sdílenými hodnotami funguje i v intencích subkulturního kapitálu, který zavedla Sarah Thorntonová ve své práci Club Cultures (Thornton, 1996), věnované britským klubovým komunitám. Subkulturní kapitál představuje rozpracování konceptu kapitálu kulturního v podmínkách určité komunity se sdíleným konkrétním zájmem – je to schopnost sledovat nejnovější trendy, mít rychlejší či privilegovaný přístup k informacím a statkům, které daná skupina chápe jako hodnotné a distinktivní mimo jiné také proto, že nejsou přístupné každému:
		„Acces to information is restricted in every term. We are not all plugged in, so to speak, and certainly not into some central bank of sight and sound. In fact, being „hip“ or  „in the know“ is testimony to the very selective nature of contemporary communications; subcultural capital is defined against the supposedly obscene accessibility of mass culture.“ (Thornton, 1996: 126; kurzíva LK) 
		Subkulturní kapitál tedy představuje možnost vymezení se vůči tomu, co daná komunita vnímá jako mainstream, možnost definovat se jako příslušník skupiny stojící mimo to běžné a profánní. Scuk jako nemasovou záležitost pro užší segment publika definují i jeho zakladatelé: 
		„Nejsme ten mainstream, kterej se propírá v diskusích na Idnesu, nás prostě následujou lidi, který to zajímá, který tomu nějakým způsobem věřej. Ti ostatní nás stejně nemusí zajímat, protože pro ně to přínos nikdy nebude [viz poznámka č. 25, pozn. aut.]. My nemáme ten model být masově zaměřený jako nějaký masový médium a přizpůsobovat tomu ten obsah, aby to bylo široce vstřebatelný.“ (Michala a pan Cuketka)
		Naznačený odstup od mainstreamu a masových médií, vnímaných jako disparaged other (tedy to, k čemu je pociťován despekt a jasná distinkce a distance26 – viz Thornton, 1996: 111) je silně pociťován i v komunitě, zde například higgsuv_boson vyjadřuje svůj pocit superiority Scuku nad Maurerovým žebříčkem restaurací27 a vox populi panujícím na službě Google places:
		„Z Maurera nikdy nic nevypadlo – nikdo neví, jestli počítá unikátní IP adresy, nebo jak k těm číslum dochází. […] Scuk může působit jako protiváha takovejm těm anonymizérům, jako když ti na Googlu vypadnou třířádkový nadšený recenze na špatný hospody.“ 
		V průběhu sběru a analýzy dat jsem u respondentů narazila také na silně pociťovanou emoční vazbu se skupinou, kterou mi umožnila konceptualizovat práce Waskové a Faraje (2005).  Ve své studii o motivaci k uživatelské aktivitě v rámci elektronického diskusního fóra-poradny v komunitě amerických právníků rozpracovávají sociální kapitál do 4 distinktivních forem, jednou z nichž je kapitál vztahový (relational capital), existující ve skupině, pokud její členové: „(...) se silně identifikují se skupinou, důvěřují ostatním v rámci skupiny, vnímají povinnost účastnit se skupinového života a uznávají a dodržují skupinové kooperativní normy“ (Wasko&Faraj, 2005). Tyto fenomény, ve zkoumaném projektu výrazně přítomné, poskytují členům skupiny pocit sdílených hodnot a norem, pocit, že někam patří (feeling of belonging – Thornton, 1996) a mohout tak navozovat pocit ontologického bezpečí (viz Volek, 1998), o kterém mluví i Jakub Macek ve svém příspěvku o sociální kuraci na konferenci Transmedia Generation (Macek, 2012a).
		

	 5  Metody analýzy
		Po nastínění teoretických konceptů, které budou používány pro popis sociálních procesů regulace kvality a motivace, fungujících v rámci projektu Scuk.cz, se nyní dostáváme k vlastní analýze, postavené především na kvalitativních rozhovorech s hodnotiteli a správci. Po metodologickém ukotvení budou v dalších kapitolách následovat obě části vlastní analýzy – popis dynamiky regulačních opatření a hodnotitelských motivací.
	 5.1  Metodologická východiska
		Cílem mého výzkumu bylo postihnout proces tvorby obsahu Scuk.cz, tedy recenzí gastronomických zařízení nejrůznějšího druhu, s důrazem na způsoby a praktiky komunity, vedoucí k zajištění obsahové kvality. V souladu s teoretickými východisky, nastíněnými v předchozí části práce, mne zajímaly jak regulační opatření a vnímání kvality nastavená správci webu, tak subjektivní přístup ke kvalitě, jak jej vnímají a aplikují sami autoři recenzí, a vzájemný vztah těchto dvou pohledů. Druhým záměrem výzkumu bylo též postihnout motivaci autorů recenzí k podílení se na projektu. Ptám se tedy:
	1. Jaká regulační opatření obsahové kvality Scuk.cz využívá? Jaká kritéria kvality správci uplatňují?
	2. Jak vnímají kvalitu a proces jejího řízení hodnotitelé?
	3. Jakou formou probíhá proces artikulace a negociace kvality?
	4. Jaká je motivace hodnotitelů účastnit se projektu Scuk.cz? 
		První tři otázky tvoří společnou perspektivu ke zkoumání kvality, čtvrtá je samostatně řešená ve zvláštní kapitole o motivacích.
		Práce zkoumá jeden konkrétní případ uživatelsky generovaného obsahu a komunity, která ho vytváří. Vzhledem k charakteru výzkumu a jeho orientaci na individuální vnímání a vyjednávání kvality textů a motivace jejich autorů (ptám se „co, jak a proč sociální aktéři činí a jak svému jednání rozumí a jak je reflektují“, Macek, 2012b) jsem zvolila přístup kvalitativní, který je vhodný právě pro hloubkové zkoumání a „porozumění danému výseku sociální reality“ (ibid.). Jak píší Strauss a Corbinová v knize Základy kvalitativního výzkumu, kvalitativní výzkum umožňuje „odhalit podstatu něčích zkušeností s určitým jevem (…). Kvalitativní metody se užívají k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou jevů, o kterých toho ještě moc nevíme. Mohou být také použity k získání nových a neotřelých názorů na jevy, o nichž už něco víme. V neposlední řadě mohou kvalitativní metody pomoci získat o jevu detailní informace, které se kvantitativními metodami obtížně podchycují.“ (Strauss & Corbinová, 1999)
	 5.2  Vymezení materiálu
		Jako základní zdroj analytického materiálu pro obě oblasti výzkumu (kvalita a motivace) slouží kvalitativní rozhovory se členy komunity - správci webu a přispěvateli. Tento ad hoc získaný materiál je doplněn relevantními pasážemi jiných forem komunitní komunikace: příspěvky na uzavřeném diskusním fóru Scukařů na serveru www.cuketka.cz a emailová komunikace s respondenty. V části věnované kvalitě jsou analyzovány také dokumenty Standardy a hodnocení na Scuku a Kodex hodnotitele, dále pak text publikovaných recenzí a příslušných komentářů (Plné znění uvedených dokumentů je k dispozici v sekci Přílohy.)
	 5.3  Metody sběru dat
		Rozhovory s účastníky byly vedeny formou rozhovoru pomocí návodu (Hendl, 2008); návod, tedy opora pro vedení rozhovoru, je součástí práce jako příloha č. 1 a 2. Volnější struktura tohoto typu rozhovoru umožňuje v rámci interview probrat všechna pro výzkum důležitá témata a udržet jeho směr, ponechává však tazateli volnost v řazení i formulaci otázek. Zároveň také umožňuje přizpůsobit se v průběhu rozhovoru respondentovi, tj. například věnovat v konkrétních relevantních případech více prostoru tématům, skutečnostem a konceptům, které respondent sám viditelně vnímá jako důležité, nebo které v průběhu výzkumu výzkumníkovi vyplynou jakožto nové informace či hlediska potenciálně přínosná pro probíhající analýzu. 
		Výběr respondentů pro rozhovory probíhal pomocí účelového vzorkování (purposive sampling), kdy jsou konkrétní jednotky vybrány proto, že věříme, že nesou cenné informace a jsou důležité pro pochopení procesu (viz Lindlof a Taylor, 2011). Jedná se tedy o subjektivní volbu výzkumníka, jejíž proces bude v následujících odstavcích blíže rozveden a zdůvodněn.
		Prvními respondenty byli ve společném rozhovoru zakladatel a správce Scuku, tedy Martin Kuciel alias pan Cuketka a jeho nejbližší spolupracovnice Michala, klíčové osoby s jedinečnými informacemi (viz Lindlof a Taylor, 2011). Klíčoví jsou jednak pro svou roli v projektu -  určují „pravidla hry“ a fungují jako gatekeepers (Hendl, 2008) rozhodující o tom, koho mezi přispěvatele vpustí, což představuje prvotní filtr pracující nutně s určitou představou kvality a kompetencí. Vzhledem k tomu, že jedním ze záměrů výzkumu bylo právě zkoumání pojetí kvality a jejích kritérií také z pohledu „shora“, jsou důležití také jako autoři etického kodexu a Standardů hodnocení i tím, že se v rámci „každodenního“ života Scuku podílejí na hodnocení publikovaných recenzí. Ze své pozice také dále moderují a nastavují podmínky již existující komunitě - jak formováním uživatelského prostředí, tak organizací společenského života. Dále představují jedinečný zdroj informací o zájemcích o členství, genezi projektu či dalších údajů, ke kterým nikdo jiný nemá přístup (např. množství odmítnutých, tedy drop-out rate, a důvody k jejich odmítnutí) a které byly pro práci důležité. V neposlední řadě mne zajímalo i jejich doporučení na další respondenty z řad přispěvatelů Scuku (aniž bych jej však nutně využila v rámci snowball sampling).
		Dále byli (v období červen 2012 – březen 2013) dotazováni „řadoví“ členové komunity, tedy hodnotitelé, kterých bylo celkem jedenáct – tento počet byl veden teoretickým nasycením i možnostmi výzkumu. Cílem analýzy bylo dokumentovat možnou varietu fenoménu, pro výběr jednotlivých respondentů jsem tedy zvolila strategii vzorkování o maximální variaci (Hendl, 2008). Kromě jisté snahy o demografickou pestrost (věk, pohlaví, sídlo, zaměstnání), byli respondenti vybíráni také z hlediska různorodosti délky a intenzity přispívání na Scuk a participaci na komunitních akcích. Vybraný vzorek tedy zahrnoval více či méně čerstvé nováčky, hodnotitele s víceletou zkušeností, kteří se přidali po zveřejnění Scuku, i ty, co byli osloveni přímo panem Cuketkou ještě v rámci neveřejné verze a jsou tedy součástí projektu v podstatě od samého začátku. Do vzorku byli vědomě zvoleni respondenti tvořící jádro komunitních akcí, hodnotitelé účastnící se spíše svými psanými příspěvky než off-line přítomností i ti, kteří na Scuku nějakou dobu nejsou příliš aktivní ani jedním způsobem. Celkem se jedná se o 6 mužů a 5 žen mezi 20 a 50 lety, v převážné většině aktuálně žijících v hlavním městě (aniž by z něj však nutně pocházeli), dva z respondentů byli mimopražští. Snaha o pestrost vzorku neměla v žádném případě za cíl reprezentativitu studie, pouze vychází z premisy, že odlišné postavení v „sociálním a kulturním poli“ by mohlo přispět k různorodosti pohledů (Lindlof  & Taylor, 2011).
	Tabulka č. 3: Seznam respondentů a jejich demorafické charakteristiky
		Jak ukazuje seznam respondentů, zkoumaná skupina svými charakteristikami v žádném případě nepředstavuje reprezentativní vzorek české populace28 – všichni respondenti jsou vzdělaní příslušníci minimálně střední třídy, žijící ve větších městech a vykonávající nemanuální povolání. Jejich kulturní i ekonomický kapitál (Bourdieu, 1998) je tedy spíše vysoký. Nutně se to projevuje i v jejich způsobu vyjadřování a uvažování; téměř všechny rozhovory obsahovaly značnou míru kontextualizace a reflexe své činnosti na Scuku, jak bude ostatně dále vidět i z některých citovaných pasáží v analytické části.
		
	 5.4  Metody analýzy dat 
		Všech 11+1 rozhovorů bylo zaznamenáno na diktafon a poté transkribováno pomocí selektivního a shrnujícího protokolu (Hendl, 2008). Přepisy byly dále analyzovány metodou tematického kódování a analýzy, která umožňuje „segmentovat, kategorizovat, sumarizovat a re-konstruovat kvalitativní data způsobem, který zachycuje důležité koncepty ve vzorku“ (Given, 2008). Tematická analýza začíná seznamem témat, která v sebraných datech očekáváme a následně hledáme; v mém případě se jednalo o několik okruhů, odpovídajících výzkumným otázkám, konkrétně tedy následující témata: Výběrová procedura, Standardy hodnocení, Etický kodex,  Palcování, Negociace, Nároky na kvalitní text, Kulturní kapitál, Sociální kapitál, Motivace. V průběhu procházení sebraných dat pomocí seznamu témat jsou pak nacházeny pasáže reprezentující je konkrétními projevy, ze kterých se v případě častějšího výskytu staly ustálené, s tématem spojené kódy. Nalezené projevy témat byly ručně zaznamenávány k jednotlivým tématům pomocí tabulek výskytu, které umožnily v průběhu analýzy sledovat jak výskyt jednotlivých fenoménů, tak jejich valenci, různorodost či jednotu projevů, a samozřejmě autora citátu, aby byl posléze ve fázi textové formulace analýzy dohledatelný pro ilustraci popisovaných zjištění. Například téma Nároky na kvalitní text je v datech manifestováno mj. následujícími výrazy/kódy: Konzistence, Faktická správnost, Informativnost, Gramatická správnost, Délka, Vyargumentováno, Nová informace, Přidaná hodnota, Literární styl, Opakovaná návštěva, atd. Konkrétní projevy jednotlivých témat kromě nacházení společných rysů sloužily naopak také k demonstraci variety fenoménu, jako tomu je například u tématu Palcování, kde respondenti vykazovali značnou různorodost aktivity od systematické po minimální, zohledňující status nováčka, což je později popsáno v části analýzy věnované regulačnímu opatření kontinuální moderace pomocí karmy hodnotitele (kapitoly 6.2 a 6.1.2).
		V průběhu tohoto kódování zároveň vyvstávaly ze sebraných dat souvislosti mezi tématy a kódy i témata zcela nová, která tak rozšiřovala seznam těch původních (například identifikace se skupinou, odpovědnost, heterogenita-homogenita, nástroj-komunita, vymezení se vůči okolí / médiím / konkurenci, zvyšování kvalifikace, desire to text, Scuk jako platforma sdílení informací). Proces kódování probíhá v případě tematické analýzy do jisté míry zároveň s interpretací, což se v tomto případě projevilo postupným uvědomováním si a formulováním vzorců a zastřešujících konceptů (například myšlenková jednota – like-mindedness, vysoká vlastní laťka jako regulativ nebo emoční vazba – love-brand). Vztahy mezi jednotlivými tématy a jejich projevy i vznikající koncepty a hypotézy byly zaznamenávány pomocí myšlenkových map a schémat, které umožnily lépe propojit zaznamenané fenomény a vizualizovat vztahy mezi nimi. Takto byl například propojen souhlas s normami, vzájemnou důvěru a identifikaci do zastřešujícího konceptu vztahového kapitálu a emoční vazby, nebo jsem si uvědomila vazbu mezi pocitem odpovědnosti s implicitní internalizací etického kodexu Scuku či na vyšší úrovni příčinnou souvislost mezi pocitem odpovědnosti ke skupině, vysokými nároky na text, komunitním životem a nižší frekvencí přispívání texty, které tvoří jedno z hlavních zjištění následující analýzy. Podobně tomu bylo i s popisem vzájemné dynamiky jednotlivých regulačních opatření, kde z interpretace a konceptualizace pomocí výše uvedených metod vyvstala výrazná role, jakou v tomto procesu hrají vlastní kritéria hodnotitelů.
	 5.5  Etické otázky a validita výzkumu
		Všichni respondenti byli seznámeni se záměrem výzkumu a požádáni o souhlas s citováním rozhovorů pro účely práce, který mi poskytli. Projevili-li v průběhu rozhovoru či později přání některé pasáže nezveřejňovat, jejich přání bylo respektováno. Po dohodě s vedoucím práce Mgr. Švelchem byly přezdívky v zájmu výzkumné etiky ještě anonymizovány.29 
		 V zájmu kvality výzkumu je třeba osvětlit pozici výzkumníka v komunitě. Jsem její součástí téměř od počátku (neprošla jsem dotazníkem, byla jsem oslovena správci ještě v neveřejné verzi) a patřím mezi exponovanější členy. Dříve jsem patřila k nejintenzivnějším přispěvatelům, aktuálně publikuji texty výrazně méně často, ale účastním se většiny organizovaných akcí Scuku. S některými respondenty mne pojí více či méně intenzivní přátelské vazby, s některými se znám minimálně nebo jsem je při rozhovoru viděla poprvé. Přátelská vazba by mohla být vnímána jako nedostatek ve smyslu možného zkreslení výzkumníkem, myslím si však, že v případě tohoto konkrétního kvalitativního výzkumu se jednalo spíše o mírnou výhodu – jednak v otevřenosti respondentů směrem k někomu, koho znají a respektují jako insidera (tedy nižší zkreslení informantem), jednak co do ochoty se účastnit a poskytnout informace - až na jeden případ odmítnutí jsem se u všech oslovených hodnotitelů setkala s velmi vstřícnou reakcí na žádost o rozhovor i na případné ex-post doplňující otázky. 
		Vzhledem k tomu, že rozhovor poskytli všichni dobrovolně, v ovzduší vzájemné důvěry a působili v průběhu komunikace konzistentně, se domnívám, že získaná data jsou pravdivá a umožňují validní závěry i bez soustavné triangulace. V několika případech však byly získané výpovědi konfrontovány s relevantním textovým materiálem, například Standardy hodnocení či recenzí.
			

	 6  Scuk.cz a dynamika regulace obsahové kvality
		Prvním cílem této práce je odpovědět na komplexní otázku, jakými konkrétními procesy je v rámci projektu Scuk.cz regulována obsahová kvalita. V úvodní teoretické části jsem nastínila dva přístupy k regulaci obsahové kvality, aplikovatelné i v případě Scuku – vnější nastavení mantinelů reputačního webu a Carpentierovo vyjednávání o kvalitě v komunitním médiu. Mým cílem je tedy na následujících stránkách popsat a interpretovat dynamiku tohoto procesu v jeho celistvosti - popsat jak „shora“ nastavené mantinely a objektivně existující moderační opatření, definované od počátku zakladatelem webu panem Cuketkou, tak reflexe tohoto procesu a kvality jako takové „zdola“, z hlediska samotných hodnotitelů. Postupně tedy představím všechny roviny regulačního procesu obsahové kvality, které výzkum materiálu přinesl – od prvotního procesu výběru členů až po vlastní subjektivní nároky oslovených Scukařů, vyplývající z jejich výpovědí. V závěru této kapitoly se pak věnuji shrnutí regulačního procesu a interpretaci důležitosti jednotlivých jeho složek. 
		Popis regulačních opatření je kontinuálně prokládán citacemi z rozhovorů, včetně reflexe ze strany hodnotitelů. Je to motivováno jak snahou ilustrovat fungování a reflexi těchto opatření příklady z „terénu“, tak výše popsaným Carpentierovým konceptem negociované kvality, v souladu s kterým zároveň s regulačními opatřeními zkoumám i to, jak s nimi hodnotitelé vyjednávají a zda a jakým způsobem je o nich vedena komunitní debata. 
		Poznámka k citacím z rozhovorů: Rozhovory byly transkribovány v původní formě, jak byly zaznamenány, včetně obecné češtiny, nekompletní syntaxe, anglicismů či vulgarismů, a budou tak i dále citovány. Pro úplnost jsem na místech, kde to bylo užitečné a v zájmu lepšího pochopení vyřčeného, doplnila vysvětlení kontextu v hranatých závorkách – jedná se zejména o reálie z gastronomické scény, které respondenti zmiňují.
		
	 6.1  Exkluzivita přístupu
		Velmi výrazné externě nastavené regulační opatření a také zásadní rozdíl oproti výše zmíněným webům typu Yelp či TripAdvisor představuje fakt, že Scuk není otevřeným systémem –  členství v hodnotitelské komunitě je regulováno už na vstupu.Volbu uzavřené komunity uživatelů vysvětluje pan Cuketka svou nedůvěrou v nemoderovanou internetovou interakci:
		„Ta první fáze byla hodně opatrná, protože český prostředí je hodně divoký. Vůbec celý online prostředí je divoký, těch případů, kdy volná konverzace nedává dobrej obsah, to je jasný. Takže jsme určitě byli nejpřísnější na začátku.“
		Spolusprávkyně Michala formuluje pocit skepse i k množství osob, schopných psát o jídle v souladu s jejich představami: 
		„Kolik tady může bejt vůbec v Česku lidí, který jsou schopný se nějak vymáčknout, smysluplně? […] Ty lidi jako nejsou.“
		Scuk je tedy od počátku vědomě designován jako elitní projekt, jehož obsah vytváří nikoliv široká síť uživatelů internetu, ale jen uzavřená komunita vybraných hodnotitelů (v současné ji tvoří 83 přispěvatelů neboli "Scukařů"), kteří prošli dvoustupňovým procesem výběru30:
		1. Vstupní dotazník – zájemce o členství musí nejprve vyplnit vstupní dotazník, ve kterém prozradí něco o svých oblíbených podnicích a sepíše krátkou ukázkovou recenzi. Vyplněné dotazníky, kterých se vrací asi polovina z celkového počtu zaslaných (konkrétně 440 z 914 žádostí31), pak hodnotí správci webu pan Cuketka a Michala. Na základě odpovědí respondentů rozhodnou, zda uchazeče pustí do další fáze - což je případ poloviny z nich (219 lidí). 
		2. Status nováčka a zkušební recenze - Pokud adept dotazníkem projde, získá přístup do veřejnosti neviditelného uživatelského rozhraní webu a možnost recenzovat v jakémsi „testovacím provozu“: jeho recenze jsou viditelné pouze v neveřejné části webu, takže se nepromítají do hodnocení podniků, ale zavedení hodnotitelé je mohou ohodnotit a okomentovat. Když nováček nasbírá dostatek bodů karmy za alespoň pět kvalitních recenzí, získává status plnohodnotného hodnotitele – což je případ 52 lidí, tedy necelé čtvrtiny z těch, kteří prošli sítem dotazníku. 
		Na obě fáze tohoto procesu – zvláště dotazník - se nyní podíváme detailněji, neboť představuje jak zásadní síto komunity, tak zároveň nepřímou artikulací kvalitativních kritérií ze strany správců. 
	 6.1.1  Vstupní dotazník

		Vstupní dotazník má podobu Google Formuláře, jehož URL adresu dostane spolu s krátkým průvodním slovem každý uchazeč mailem. Kromě ověření identity obsahuje několik otevřených otázek, které se ptají na oblíbené podniky či nedávný špatný zážitek, součástí je i napsání ukázkové recenze (celý dotazník je součástí práce jako Příloha č.3). Otevřenost otázek je záměr, kvitovaný panem Cuketkou jako metoda, kterou se nevhodní uchazeči nakonec usvědčí sami:
		„My ty lidi nenutíme se s něčím konfrontovat, aby popsali nějakej podnik nějakým způsobem, jak chceme. Necháváme to úplně volně, a už na volbě těch odpovědí je vidět, jestli se nás snaží nějak oblbnout a mají pár znalostí nakukanejch jenom z Pohlreicha. [...] Z toho, jaký oblíbený podniky mají a proč tam chodí, jde [nízká laťka v jídle] odvodit úplně nejlíp.“ 
		Celý výběrový proces na základě dotazníku probíhá intuitivně, což ale správci vnímají jen jako nepotřebnost explicitní škály, protože vzhledem k množství pročtených dotazníků ji sebevědomě cítí jako internalizovanou: 
		„Myslím si, že by se to hodnocení dalo v pohodě převíst na nějakou bodovou škálu nebo formulář, kde bysme si to všechno odškrtali, ale my to děláme organicky. [...]  Ale když už těch dotazníků máš přečtenejch 400, tak to poznáš rychle.“
			 A jaká jsou tedy vlastní kritéria, rozhodující o bytí a nebytí na Scuku? Nechme nejdřív mluvit samotné správce o nejčastějších důvodech odmítnutí:	
		„Nejčastější důvod odmítnutí a největší problém je nízko posazená laťka na kvalitu v jídle32. Potom v závěsu je to, že ty lidi neumí prostě psát. [...] Neschopnost se vymáčknout, popsat, co bylo na tom jídle špatně a co dobře, a umět to popsat – to já moc dobře znám z vlastní zkušenosti, protože dokud si to párkrát nezkusíš, tak není jednoduchý napsat ne jenom dobrý, špatný, ale - tohle bylo připálený, tohle bylo rozvařený.. Dalo by se to vyjádřit tím, jaký prostředky ty lidi používají při popisování, třeba klišé typu rozplývalo se to na jazyku nebo nemám tomu co vytknout. S laťkou související je nezkušenost – vidíš, že to jídlo má rád, vaří a nakupuje, ale je to třeba student, kterej moc do restaurací nechodí. [...] Nebo vidíš, že moc necestujou, to je pro mě osobně hodně důležitý.“ (Michala)
		Další zmiňované kritérium představuje „skromnost“, která podle obou správců slouží jako indikátor ega a zároveň schopnosti reálně ocenit vlastní kompetence: 
		„Lidi, co to mají srovnaný, o jejichž textu můžeme říct, že je nějak pravdivej a poctivej, se v tom textu vyhýbají oblastem, kterým nerozuměj. Kdežto ty lidi, který tu bariéru nemaj, tak se pouštěj do věcí, který neznaj, aby to nějak pro nás naboostovali, a je to na tom hrozně poznat – takový to zveličování, honění si trika. To dělaj většinou chlapi [smích].“ 
			Analýzou výše uvedeného jsem došla k tomu, že správci k dotazníkům přistupují s poměrně rigidní šablonou, která by mohla sloužit jako představa ideálního Scukaře: člověka se zájmem o gastronomii, který hodně cestuje, sdílí se Scukem stejně nastavenou laťku na kvalitu podniků a představu o dobré restauraci, je schopen svůj zážitek relevantně popsat nad rámec základního líbí-nelíbí, a ještě by měl do komunity zapadnout: 	
		 „Nedá se zastírat, že nějakou roli v tom hrajou i osobní sympatie, a je to logický, protože ty do tý komunity hledáš lidi, který jsou s ní nějakým způsobem kompatibilní. Zas to ale není o názorový uniformitě, já vítám, když vidíš, že ten člověk chodí do podniků, kam já ne, protože i když to nikdy nebude moje srdeční, tak to tam potřebuješ mít. Nebo třeba vegetariáni, nebo lidi, co si vaří doma a nakupujou.“ (Michala)
		Za celým procesem tedy stojí snaha o aktivní formování komunity, kde o přístupu kromě výše popsaných kompetencí rozhodují i osobní sympatie a vědomě preferovaná diverzita zaměření. 
		Zajímavá je reflexe dotazníku ze strany hodnotitelů – zatímco hodnotitelka Scamorza, která byla jakožto jedna z oslovených v rámci neveřejné verze dotazníku ušetřena, si jej představuje jako téměř děs vzbuzující „kádrový dotazník a motivační dopis“, někteří z těch respondentů, co jím prošli, jej popisují jako značně intuitivní, přirozenou a jednoduchou záležitost, kde lze snadno uhádnout „správnou odpověď“:
		„Myslím, že když to vyplníš tak nějak lidsky, že je vidět, že je pro tebe přirozený nad takovýma věcma se zamýšlet a nejseš úplně polodebilní, tak si myslím, že tě vyberou. Já prostě už ani nevím, co jsem tam napsala, ty otázky mi přišly přirozený, nijak zvlášť jsem se nad tím nezamejšlela, co bych tam asi tak měla napsat, aby mě vybrali. Možná, že to je právě to kritérium, když je z toho poznat, že tím žiješ, a ne že se jenom strašně chceš dostat do Scuku.[...] Nevím, jestli je tam nějaká skrytá otázka, podle který se pozná, jestli seš dostatečně strašlivej foodie. Jeli byste na pivo do Únětic? Jeli byste na kávu do Berlína? [smích] Já jo.“ (Elena)
		„Když jsem ten dotazník vyplňoval, říkal jsem si, že je to poměrně dost jednoduchý, aby tam ty lidi napsali co chce [pan Cuketka] slyšet. Jakože když znají trochu ten Scuk, aby tam napsali, že chodí na farmářský trhy a do Real Meat Society [dobře hodnocené pražské řeznictví šéfkuchaře Paula Daye, pozn. aut], a ne do řetězců. Že je z toho poznat, jaká odpověď se čeká. Ale asi to zas tak průhledný není, naštěstí pro Scuk ty lidi tenhle engineering asi neprováděj. Nebo to možná nesledujou tak dlouho předtím.“ (Paul)
		
		Obě citované pasáže jakoby potvrzovaly tento komentář pana Cuketky o lákání stejně myslících lidí: 
		„My jsme zapíchli ten standard [myšleno podniků, vnímaných jako kvalitních] docela vysoko, na škále od 1 do 10 třeba na 8. A teď ten Scuk vlastně funguje jenom pro lidi, který ho mají stejně, jenom ty se s tím můžou kamarádit. Snažíme se nalákat ty, co mají ten standard taky na okraji.“
		 Takoví tedy šablonou „ideálního Scukaře“33 projdou bez větších problémů, protože je pro ně Scukařský způsob uvažování o jídle něčím přirozeným, s čím organicky souzní, jak říká Elena. 
		Správci si uvědomují, že se jedná o značně restriktivní přístup, mířený jen na malý výsek lidí, kteří splňují požadavek správců na sdílený standard, a vnímají to jako v podstatě optimální (a - v rámci vymezování se – dokonce jako důvod k hrdosti pro svou kvalitu domněle převyšující jiné kulinární mediální obsahy), jak vyplývá z následujícího Michalina vyjádření:
		„Kvůli tomu, jak je to nastavený přísně, projde hrozně málo lidí, ale my z toho slevovat nechceme. [...] Jsme spokojení s úrovní, jakou má ten obsah, to si myslíme, že se fakt podařilo, zvlášť když to srovnáš s nějakejma mainstreamovýma médiama, tak jsem na to dost pyšná.“  
		Jako vydařenou reflektují selekci a nastavený proces i členové zkoumané komunity:
		„Uvažoval jsem teďka, jak se updatoval iOS a ve Státech začlenili víc používání Yelpu, jestli ta správná cesta pro hodnocení podniků obecně je spíš probraná, protříděná skupina těch v uvozovkách odbornejch hodnotitelů, nebo jestli je lepší davovej hlas, ze kterýho vlastně zprůměrováním vyleze ta moudrost davu. Ale můj elitářskej mozek říká, že úzká skupina je lepší. Myslím, že díky tomu sítu tam máš poměrně vysokou garanci toho, že když tam někdo něco napíše, že to nebude.... úplně z prdele.[smích]“ (Jan Beneš)
		„Podle mě ty komunitní gastroweby stojej strašně za prd – buď je to takovej Českej slavík, jakože hlas neodbornýho lidu, takže jsou tam takový pojmy jako vyhlášený podnik a nejlepší a když to zkritizuješ, tak někomu strašně šlápneš na bebíčko. Zatímco ten jeho [pana Cuketky] postup, že to budou lidi, který musí něčemu rozumět, projít právě tím testem a tak, to mi přišlo, že dává smysl a bude fungovat. [...] Občas se objeví nějakej uraženej ješita, kterej neprošel dotazníkem, takže je vidět, že to dává smysl, že to nějaký ty lidi dokáže nasrat. Mělo by se jim posílat ´Děkujeme za potvrzení funkčnosti našeho systému´.“ (Petr Werner)
	 6.1.2  Status nováčka 

		Pro uchazeče prošlé dotazníkem následuje ještě druhé kolo „výběrového řízení“, než se stanou plnohodnotným hodnotitelem. Jako nováčci mají možnost recenzovat v jakémsi „testovacím provozu“, ve kterém musí sepsat alespoň pět kvalitních recenzí a získat za ně dostatek bodů od zavedených hodnotitelů, kteří je mohou ohodnotit a okomentovat. Tato fáze má plnit funkci jakési komunitní pojistky v případě nejistoty, jak to shrnuje správkyně Michala s důvěrou v přísnost ostatních hodnotitelů:
		„A když seš na vážkách, tak si řekneš, ať si to zkusí, že tam stejně musí projít ještě přes těch 5 recenzí a ostatní lidi, to je to druhý kolo. [...] Ty lidi, co si prošli tímhle procesem na začátku, už tam nepustí nikoho, kdo je míň kvalitní než oni.“
		
		Z rozhovorů s hodnotiteli však vyplývá, že tenhle předpoklad tak úplně nenaplňují, ať už z nedostatku sebevědomí či času:
		„Určitě nemám pocit, že bych mohla někoho hlídat. Naopak jsem hodně opatrná v tom, někoho zkritizovat, protože si říkám, jaký mám právo hodnotit ty jiný lidi.“ (Elena)
		„Nováčky sleduju, když mi zbyde čas.“ (Lukas)
		U „služebně mladších“ Scukařů se také objevuje pocit, že k hodnocení nováčků nemají mandát právě kvůli své vlastní kratší historii:
		„Já se na nováčky nezaměřuju, protože si myslím, že by se na ně měli zaměřovat ti, co jsou tam dýl – abych jako defakto čerstvej nováček radil těm ostatním, to teda ne.“ (higgsuv_boson)
		„Vzhledem k tomu, jak jsem tam vlastně krátce, nemám pocit, že bych mohla někomu radit.“ (Hanka)
		A i ti, co se snaží nováčky více sledovat, tak činí spíše z altruistických pohnutek než z pozice přísných arbitrů kvality – nebo to tak minimálně reflektují:
		„U nováčků mám pocit, že se je snažím hodnotit, tam chápu, že to má svůj význam – nastavit jim laťku a i je ze začátku podpořit.“ (Jan Beneš)
		„Snažím se kromě palce, zvlášť když to jsou nováčci, přidat i stručný hodnocení, co se daří, a co se daří míň.“ (Kateřina)
		„Nováčky čtu jinak, než ostatní recenze. Daleko víc si je rozmejšlim – když jsem měl čas to sledovat, tak jsem si počkal, až nasbírají třeba tři čtyři recenze a pak to zhodnotím nějak hromadně, třeba dostal palec dolů za jednu, co se mi nelíbila, a proč, a naopak když ty ostatní byly dobrý, tak palec nahoru a zase vypíchnutí a nějaká drobnost dodaná k tomu.“ (Vydra)
		„Nováčkům jsem se snažila většinou napsat něco pozitivního, jedině pokud tam byla nějaká drobnost, tak jsem jim to napsla v komentářích, s palcem nahoru. Sama vím, když jsem se tam snažila napsat svých prvních 5 recenzí, jak jsem se těšila, až mi to někdo okomentuje, až se mezi ty pisálky dostanu.“ (Scamorza)
		Něco podobného ostatně popisuje i samotná Michala, spolu s panem Cuketkou: 
		„Nováčkům věnujeme extra energii, abychom je vtáhli do komunity. Snažíš se je pošťouchnout, jako – jé, supr recenze, děkujem, tohle jsme vůbec neznali – a tak. Člověk se snaží s nima víc komunikovat, aby věděli, že to, co někam vložili, někdo čte, a že jsme rádi, že to tam dali.“34
		Druhý stupeň filtrace nově příchozích tedy spoléhá na již zavedené Scukaře – jejich přístup k tomuto hodnocení je však značně různorodý, od snahy o komplexní zpětnou vazbu až po  rezignaci na jejich hodnocení, motivovanou časovou tísní či pociťovaným nedostatkem legitimity.
		
	 6.2  Kontinuální moderace obsahu pomocí palců a karmy hodnotitele
		Už v předcházející podkapitole, věnované hodnocení nováčků, jsme narazili na další používané regulační opatření Scuku, totiž kontinuální moderace jednotlivých textů formou vzájemného hodnocení mezi Scukaři. S tím souvisí i využívání postupně budované reputace hodnotitele, takzvané karmy, která byla zmíněna i v teoretické části věnované reputačním webům. 
		Na Scuku probíhají oba dva tyto procesy v rámci jednoho úkonu, takzvaného palcování - za recenze sbírají autoři bodové hodnocení od ostatních hodnotitelů i veřejnosti (ta mají řádově nižší váhu – konkrétně 0,1 bodu oproti minimálně 1 bodu u zavedených hodnotitelů) v podobě jednoduchého kliknutí na ikonku palce nahoru či dolů u každého textu (hodnotitelé mohou také přidat svůj komentář, který pak vidí výhradně autor textu a správci). Získané plusové i minusové body se projevují jak u každé jednotlivé recenze (pokud text nasbírá větší počet negativních než pozitivních hodnocení, je jako nekvalitní automaticky vyřazen z veřejně viditelné části a jeho hodnocení se ani nepromítá do celkové známky daného podniku), tak v karmě, která je veřejně viditelná u hodnotitelova profilu. Její výše slouží jako jistý indikátor kvality a autority35 – naznačuje délku i kvalitu působení hodnotitele v rámci Scuku (pan Cuketka: „je to takovej jednoduchej matematickej ukazatel toho, jak prosperuješ v komunitě“) a ovlivňuje i váhu, jakou má hodnotitelovo palcování ostatních recenzí - čím vyšší karma, tím vyšší body svým hodnocením přidává či ubírá ostatním (od jednoho bodu čerstvého hodnotitele po téměř tři u Scukařů s nejvyšší karmou). K palci je možné přidat krátký (anonymní) komentář; samotné komentování bez vlivu na karmu možné není, textové vyjádření se k recenzi je aktuálně nutně spojeno s kliknutím na palec.
		
		Evaluace hodnotitelů je tedy kontinuální a vzájemná, což kromě výše zmíněných funkcí zjednodušuje správcům proces moderace, jak potvrzuje Michala: „když to dáš komunitě do ruky, tak se z toho nezblázníš, protože to nemusíš filtrovat všechno ty“ (o tomto „rozložení sil“ a využití kolektivní inteligence mluví ve své stati o regulačních opatřeních i Chen et al., 2011). Zároveň se tím přispívá i k udržování komunity:
		 „Ale ono to i zvyšuje pocit odpovědnosti a kohezi tý skupiny – nejenomže drží pospolu, ale plní za tebe i roli obránce těch hodnot, který společně hájí. Plus jim dáš nějakou zodpovědnost, to je taky dobrý.“ (pan Cuketka)
		Tento mechanismus v podstatě totožně popisuje i Axel Bruns ve své knize věnované fenoménu produsage - vědomí kontroly ostatních by mělo fungovat jako záruka kvalitní produkce (tzv. peer-pressure) a podporovat postupné vytváření standardů – jde o jakési učení se, jak má dobrý a užitečný příspěvek vypadat, jehož výsledkem je větší konzistence obsahu a zároveň soudržnost komunity (viz Bruns, 2008). Důvěru v peer-pressure jakožto průběžnou záruku kvality a souhlas s kontrolou jednotlivých textů formou „nikým nedefinovaného síta“ vyjadřuje i hodnotitel Vydra:
		„Kdyby někdo z nás začal psát blbě, tak věřim, že dostane takovejch palců dolů, takovou zpětnou vazbu, že toho nechá. To, že se ti ty jednotlivý recenze přestanou zobrazovat veřejně, protože je píšeš blbě, podle mě odradí i nás [myšleno služebně starší Scukaře s vysokou karmou, pozn. aut.]. Je tam prostě tlak tý skupiny, kterej si to hlídá. Pokud ta skupina má fungovat, tak tam nikdo nemůže mít hlas jen za zásluhy.“	
		Podobně jako v případě hodnocení nováčků, ani tady ale nepanuje na straně hodnotitelů úplná konformita se záměrem správců. Scukaři s fenoménem palcování nejrůznějším způsobem negociují a přizpůsobují si jeho význam a použití svému chápání, od regulačního opatření proti nevyhovujícím textům přes systematické palcování všech textů až po opačný konec spektra, kdy nechuť brát karmu a pocit nízké zkušenosti převažuje nad „čistícím mechanismem“:
		„Já moc nepalcuju, jen když mě něco hodně zaujme. Ale spíš naopak když mám dojem, že ta recenze je blbě napsaná, že nemá na Scuku co dělat, že je nesprávně. Sám pro sebe jsem si tu mechaniku pochopil jako opatření proti tomu, aby tam šly texty, který tam nemaj co dělat, jako možnost upozornit na to, že ten text není dobrej. Ale nemám pocit, že by tam takovejch bylo tolik.“ (Jan Beneš)
	 	„Teď už tolik nepalcuju, ale když už si něco přečtu, tak to ohodnotím.“ (Scamorza)
		„Když už tolik nepíšu, tak aspoň hodně čtu recenze těch ostatních. Čtu a opalcuju tak 90% recenzí -  jednou za 2 dny si udělám čas, teď už toho stejně tolik nepřibývá.“ (Kateřina)
		„Já to chápu tak, že když nedostanu ani jeden palec nahoru, tak to znamená, že ta recenze za to nestojí. Říkám si – jo chlape, žádnej palec, rovná se malej palec dolů. Myslím, že by se ty recenze měly víc hodnotit. Čímž teda kritizuju trochu sám sebe, protože já to sám u ostatních moc nedělám.“ (Paul)
		„Recenze ostatních nehodnotím – myslím si, že by to měli dělat spíš ty služebně starší, já jsem tam krátce. Když se mi něco nelíbí, nechám to být. Nehodnotím proto, žeje to spojeno s tím přihazováním [karmy]. Kdyby ta byl čudlík komentář bez ničeho, využíval bych to víc.“(higgsuv_boson)
		Souhlasí s ním i Hanka, zvlášť citlivá k nováčkům a přející si větší možnost diskuse k jednotlivým recenzím: „Chybí tam možnost komentáře bez hodnocení. Někdy mi tam třeba něco vadí, ale ne natolik, abych tomu dala palec dolů, zvlášť chudáčkovi nováčkovi. Tak tam nenapíšu nic a asi je to škoda. Jestli se v tomhle směru chystají nějaký změny v nový verzi, tak by mě to potěšilo – mohla by se tím podpořit větší interakce.“
	 6.2.1  Komentář jako (ne)fungující prostor negociace kvality

		Přestože je systém komentářů v současné podobě nastaven poněkud rigidně, jak zmiňují oba výše citovaní hodnotitelé, představuje i v rámci omezených možností určitou platformu pro negociaci kvality. Komentáře k recenzím slouží jako prostor pro sdělení důvodů uděleného hodnocení, kde si mohou hodnotitelé a správci navzájem poskytovat zpětnou vazbu, sdělovat a redefinovat vlastnosti kvalitního textu, jak to popisuje třeba Vydra:
		„Když je to dobrá recenze, u který mi nesedí nějaká drobnost, tak dám palec nahoru a do vzkazu napíšu ´nesedí mi tohle, zamysli se nad tím´. […] Pokud klikám na palec dolů, vždycky píšu proč a podepisuju se. A vždycky to tak bylo i obráceně, což se mi líbí, samozřejmě. S některejma věcma jsem souhlasil a dal jsem si na ně příště pozor, někdy jsem si řekl, že je to prostě můj styl, ale vždycky jsem se nad tím zamyslel.“ 
		
			Ne všichni k tomu však přistupují stejně, jak je popsáno výše – někteří se nepodepisují, jiným vadí nemožnost odpovědět či jen zanechat neutrální komentář. Chybné nastavení a z něj vyplývající nedostatečné využití potenciálu tohoto prostoru si uvědomují i sami správci a chystají změny: 
		„Taková chyba, kterou  jsme udělali, bylo anonymní palcování a komentář, to budeme odstraňovat. Lidi si pak docela často stěžovali, že nemaj možnost reagovat na ten feedback. Mysleli jsme, že to povede k větší otevřenosti, ale byla to blbost. Takže v nový verzi to normálně necháme na volný konverzaci pod recenzí a nebude to anonymní, aby ty lidi, když si budou chtít něco vyříkat, na to mohli reagovat a mohli si porozumět. Protože to mohlo víst k nějakýmu pnutí, kdy třeba někdo dostal ošklivej komentář na svou recenzi, protože ten člověk mu to třeba napsal přísněji, než to myslel, ten autor to pochopil ještě přísnějš a přitom na to nemohl reagovat, takže tam pak mohlo vznikat nějaký hašteření, nebo byl někdo dotčenej. Sice minoritně, ale stávalo se to.“
		Pan Cuketka v tomto vyjádření správně reflektuje nastálé případy nedorozumění – někdy vzhledem k omezené možnosti reagovat v komentářích dokonce došlo k „přelití“ diskuse na jinou platformu. Buď bilaterálně v osobní komunikaci, například formou emailu36, nebo otevřeně v rámci Scuk diskusního fóra, které představuje (nebo spíše představovalo, aktuálně nejčerstvější příspěvek je starší šesti měsíců) oficiální diskusní platformu Scuku na nejrůznější témata (viz náhled stránky v příloze č. 6), včetně několika případů debaty o konkrétních textech. Poměrně emotivní byla například debata, vyvolaná komentářem k pražské vinotéce Red Pif:
	Obrázek č. 3: Diskuse o komentáři k Red Pif na Scuk fóru
			(zdroj: www.cuketka.cz/forum/topic/php?id=1161)
		Tato konverzace obsahuje několik zajímavých momentů, souvisejících s kvalitou a procesem jejího kolektivního definování. Jednak je to vyjádření pana Cuketky, o privátnosti komentáře – vzhledem k výše naznačenému záměru diskusi v nové verzi zcela otevřít je vidět, k jakému posunu u něj ve vnímání komentáře od soukromé k veřejné záležitosti došlo. Pasáže popisující důvody negativního komentáře (málo o kvalitě produkce, legitimita podnik hodnotit pouze z části sortimentu) vyjadřují nároky diskutujících na kvalitní text, kterým se blíže věnuje kapitola 6.4). Vyjádření komentující hodnotitelky „Nemyslím, že je vhodné se nějak veřejně přít o své názory“ pak otevírá debatu o tom, zda a jak by měla debata o kvalitě probíhat veřejně, či ne37. Pár zapojivších se Scukařů i dotčený autor recenze jsou spíše pro otevřenost s odkazem na užitek řešení nastalých nejasností, pan Cuketka doporučuje s ohledem na kontext volit spíše soukromou formu vyjednávání. Zároveň však odkazuje na podobný předchozí případ, kdy mu otevřenost debaty přišla užitečná: 
		    Obrázek č. 4: Diskuse o komentáři k Red Pif na Scuk fóru - pokračování
	(zdroj: www.cuketka.cz/forum/topic/php?id=1161)
	 	Uvedený odkaz „nebylo to úplě marné“ vede na debatní vlákno o recenzích k restauraci SaSaZu, kde zúčastnění hodnotitelé i samotný Cuketka pozitivně hodnotí pluralitu (vyargumentovaných) pohledů na Scuku jako přidanou hodnotu pro korekci hodnocení podniků a celkovou kvalitu projektu:
		
		Obrázek č. 5: Diskuse o recenzi k SaSaZu na Scuk fóru
				(zdroj: www.cuketka.cz/forum/topic/php?id=1114)
				
	 6.2.2  Shrnutí analýzy moderace

		Z rozhovorů s hodnotiteli je zřejmé, že průběžné hodnocení recenzí formou palcování zdaleka nepovažují všichni Scukaři za prioritu – někteří ji popisují jako doplňkovou činnost, na kterou si ne vždy najdou čas. Funkčnost mechanismu je však zachována díky kompenzaci celkovým množstvím hodnotitelů a zvýšenou aktivitou správců i některých hodnotitelů, zvlášť směrem k novým Scukařům. Komentáře však v jisté míře slouží jako platforma pro negociaci kvality a prostor pro poskytování zpětné vazby mezi členy komunity. I když tuto funkci ve své aktuální podobě plní jen v jisté míře, komunita disponuje jinými prostředky pro pokračování debaty, a v případě nutnosti je neváhá použít.
		
		
	 6.3  Formální kodifikace - Kodex hodnotitele a Standardy Scuku
		Textový obsah Scuku je regulován i formálně, pomocí explicitně shora formulované kodifikace - hodnotitelé by měli dodržovat veřejně přístupný Kodex hodnotitele i interní Standardy hodnocení, dva dokumenty z pera zakladatele projektu, upravující obecná pravidla fungování i konkrétní vlastnosti kvalitního textu (plný text obou dokumentů je součástí práce jako příloha č. 4, resp. 5). V následujících podkapitolách se postupně blíže podíváme na oba dokumenty a jejich reflexi ze strany jednotlivých aktérů.
	 6.3.1  Etický kodex

		Etický kodex je veřejně přístupný na stránkách Scuku v sekci Hodnotitelé, takže kromě formulace požadavků směrem ke komunitě hodnotitelů jej lze chápat i jako jisté vyjádření etických hodnot a závazku ke kvalitní práci směrem k veřejnosti.
		Souhlas s kodexem je součástí již vstupního dotazníku (viz jeho náhled v příloze č.3) a upozorňuje adepty na etické aspekty recenzování jakožto důležitou součást této aktivity již od samého začátku. Vyplývají z něj požadavky na otevřenost, např. z bodů 6 či 7:
		„Hodnotitel uvede všechny slevy, dárky nebo pozornosti, které dostal, i kdyby to bylo bez jeho přičinění.“
		„Pokud hodnotí podnik, kde je jeho totožnost známá, vyjeví to ve své recenzi nebo recenzi napíše tak, že to bude zřejmé z kontextu.“
		Další hodnotou, kterou z něj lze abstrahovat, je pokora a snaha o objektivitu – viz body 8-10:
		„..ve svém hodnocení se vyhýbá předsudkům. Pokud jsou natolik silné, že ovlivňují jeho hodnocení, vyjeví je v recenzi.“
		„Při senzorickém hodnocení jídla a pití nenechá hodnotitel ovlivnit své hodnocení vlastními potravinovými fóbiemi, zvyky nebo alergiemi. Pokud se vyskytnou, tak je v recenzi vyjeví.“
		„Hodnotitel si uvědomuje možnost chyb a mylných závěrů ve svém hodnocení.“
		S pokorou souvisí i apel na odpovědnost v bodech 2 a 3: 
		„Hodnotitel si uvědomuje dopady veřejného hodnocení na cizí živnost nebo podnikání.“
		„Hodnotitel má právo psát své recenze pod přezdívkou. Zároveň ale nepublikuje nic, pod co by se nebyl ochoten podepsat vlastním jménem nebo sdělit na veřejnosti.“
		Etický kodex není Scukaři v rozhovorech příliš reflektován explicitně - jako pevný orientační bod ho nicméně chválí Petr Werner: 
		„Etickej kodex, to je taky dobrá věc. Uvědomíš si, že nemůžeš recenzovat ani ten Dish, protože Matesola [Dish je restaurace v Praze, Matesola její manažer, pozn. aut.] je kamarád. Nebo to tam musíš napsat hned na začátku, že k tomu máš pozitivní vztah. Je super, že to [pan Cuketka] sepsal, že se v tom člověk naučí chodit podle nějakejch pravidel.“ 
		Některé ze zmiňovaných hodnot, například odpovědnost (vůči provozovatelům a zvláště pak čtenářům) a snaha o objektivitu se ovšem v chování Scukařů odrážejí, představujíce jakýsi mravní imperativ při psaní recenze:
		„Mě to třeba nervuje [...], že někdo půjde do restaurace, o který já jsem napsala, že je fajn, a ten člověk tam třeba bude nespokojenej, protože z nějakýho důvodu mně ten podnik byl sympatickej a neviděla jsem jeho chyby. Říkám si - třeba si někdo zkazil večer, kvůli mně, a strašně mě to stresuje.[...] Snažila jsem se to psát podle svýho nejlepšího vědomí a svědomí, abych si mohla stát za tím, co jsem napsala.“ (Elena)
		U hodnotitele Vydra hraje etický aspekt a vědomí vlastního vlivu na cizí práci důležitou roli, i bez explicitní reference Kodexu:
		„Když takhle veřejně hodnotim, tak ovlivňuju něčí práci, ať chci nebo ne, a není mi to jedno. Pokud něco takovýho píšu [negativní recenzi], musím si bejt hodně jistej, a obhájit si to i sám před sebou. Negativní recenze je vždycky facka někomu, kdo se snaží. Ale když se snaží a dělá to blbě, tak je prostě potřeba to napsat, to je zase moje povinnost vůči těm, co ty hodnocení používaj. […] Když jsem začal dělat pro Doubleshot [česká pražírna výběrové kávy a provozovatel vlastní kavárny v Praze, pozn. aut.], tak jsem s kavárnama musel přestat, protože je tam riziko, že bych v hodnocení nebyl objektivní. […] Naopak jsem nikdy nepsal třeba drahý restaurace, protože to není něco, kam chodím běžně a nemohl jsem mít srovnání. Beru to prostě jako poměrně odpovědnou činnost vůči provozovatelům těch podniků a dělám to jenom tam, kde jsem si opravdu jistej.“
	 6.3.2  Standardy Scuku

		Druhým formálním kodexem, který hraje v definici kvality centrální roli, je dokument nazvaný Standardy a hodnocení na Scuku (dále zkráceně jako Standardy). Scukařům jej představil a následně zveřejnil Martin Kuciel v únoru 2012 jakožto náhradu za dřívější stručnější verzi pravidel. Tato dodnes38 aktuální verze představuje shrnutí správcovských požadavků na recenze, reagující na dosavadní zkušeností provozu Scuku:
		„Po téměř dvou letech provozu a analýze dosavadních recenzí a hodnocení vydáváme aktualizaci návodů na hodnocení. Cítíte to určitě také sami, když se v průběhu času stáváte přísnějšími a spolu se vzrůstajícími zkušenostmi se vaše vlastní kritéria postupně korigují. Tenhle samovolný a logický proces chceme těmito ucelenými pravidly podchytit a hlavně sjednotit, abychom skrze hodnocení na Scuku mluvili stejnou řečí.“39 (zvýraznění aut.)
		Tato pasáž z úvodu dokumentu explicitně formuluje cíl unifikovat hodnotící škálu (viz zvýrazněné pasáže i komentář hodnotitele Jana Beneše o několik odstavců níže), prezentujíc tento proces však jako něco přirozeného a v souladu se zkušeností samotných Scukařů (Cítíte to určitě také..). Jasná snaha o značně striktní nastolení jednotné linie je patrná i z následujícího vyjádření pana Cuketky, podle kterého se jejich důležitost bude do budoucna ještě zvyšovat – mají hrát roli jakéhosi manifestu, na který bude odkazováno jak směrem k hodnotitelům, tak k veřejnosti:
		„Standard Scuku chci udělat veřejnej a budem se na něj čím dál tím víc odvolávat, fakt aktivně. Je to taková snaha o vymezení nějaký pozice, jakože: my si myslíme, že nějakej základ je tohle a prosimvás nedoporučujte nám tady podniky, který tomu nevyhovujou.“
		Největší prostor je ve Standardech věnován konkrétním kritériím na jednotlivé typy podniků40, obsahují také pasáž explicitně formulující představu správců o kvalitním textu („Ideál recenze“), kterým se budu obšírně věnovat dále, v kapitole 6.4.  V tuto chvíli mne především zajímá, jak se ke Standardům vztahují Scukaři jako celku, jakým způsobem s nimi – jakožto výrazným shora nastaveným kvalitativním regulativem – pracují a vyjednávají. 
		
		Rozhovory s oslovenými Scukaři ukazují, že pro velkou část z nich představují Standardy dokument chápaný jaksi samozřejmě, jako něco, do čeho kdysi „nahlídli“ (Scamorza), co si přirozeně osvojili a s čím „organicky souhlasí“ (Lukas). Fungují obvykle jako text, který berou hodnotitelé při psaní recenzí jednoduše za svůj, aniž by se k němu museli vědomě vracet:
		„Na mě Scuk Standard působí ne jako něco, co by měli Scukaři převzít, ale jako něco, co je pro ty Scukaře tak nějak přirozený, a jenom to bylo sepsáno.“ (Paul)
		„No tak jednou jsem si to přečetla, ale nevracím se k tomu, přijde mi, že je to tak nějak pod kůží, nějakou zásadní blbost bych asi neudělala. Asi jsou podniky, na který se to nedá použít úplně stoprocentně, ale v zásadě se tím shoduju.“ (Martina)
		Že Standardy není třeba při psaní recenze aktivně konzultovat, říká i hodnotitel Vydra: 	
		„Standardy beru, ale ne uplně striktně, beru je jako doporučení. Jednou za čas se na ně kouknu, přečtu si je. Není to nějakej check-list, kterej bych si kontroloval. Je to něco, co mi připadá rozumný, ale čím se neřídím striktně – jednou za čas si to osvěžím, a pak to píšu po paměti, podle svejch měřítek, který z těch standardů vycházej. (zvýraznění LK) 
		V citovaném rozhovoru tedy naznačuje, že používá vlastní měřítka, která ze Standardů vycházejí; zároveň se však ukazuje, že míra shody a internalizace pravidel je v jeho případě značná - stačí srovnat jeho následující vyjádření:
		„Když jsem někde štamgast, tak vím, který tři jídla z padesáti na lístku si mám dát, a jsem spokojenej. Ale na Scuk takovej podnik doporučit nemůžu, protože tam musím jako kritik zhodnotit celou tu nabídku a já vim, že 47 jídel z 50 bude příšernejch. Musím to zhodnotit z pozice někoho, kdo si vybírá náhodně. Takovej podnik jsem tam nikdy nedal, vždycky jsem se zarazil sám.“ (Vydra)
		a text Standardů, pocházející z oddílu věnovanému hodnocení restaurací s názvem Varovné faktory v rozporu se standardem Scuku: 
		„desítky položek na lístku a hlavně nutnost „vybírat ta správná jídla“, aby se člověk nespálil. Tyto paskvily, kde mezi rádoby Čínou, Mexikem a Itálií najdeme dobrou českou kachnu se zelím, na Scuku nechceme.“ (zvýraznění a uvozovky původní, pozn. aut.)
		Najdou se ovšem i hodnotitelé, u kterých osvojení Standardů není popisováno tak organicky - berou trochu jako vyžadovaný benchmark, který je dobré si jednou za čas osvěžit:
		„Čas od času si to pročtu, člověk se snaží k tomu přiblížit. Musí tam bejt nějakej jednotící prvek.“ (higgsuv_boson)
		
		Právě snahu o sjednocení jakožto jeden z raison d´etre Standardů reflektuje hodnotitel Jan Beneš jako potenciální problém – ač se s nimi sám zcela ztotožňuje, vnímá je zároveň jako něco, co slouží správcům k homogenizaci výstupu a může pro někoho představovat i určitý „bič“:
		„Líbily se mi ty nový nároky na recenze, co nedávno publikoval Martin, jakože držet si nějakej průměr a od něj se odrážet. Myslím si ale, že to těm lidem ztěžuje psaní recenzí – pokud se toho chtějí držet teda. Na druhou stranu je to dobře, protože to nastavuje určitou laťku, a jak já to chápu, tak by Scuk měl být určitý vodítko k dobrejm podnikům.“ 
		Martina potvrzuje, že nastavování laťky a explicitní požadavek Standardů „základ je rozhodnout, jestli je podnik OK“ (tj. naplňuje představy Scuku o kvalitní restauraci a může být tudíž viditelný na mapě pro veřejnost jakožto doporučeníhodný) při psaní silně zohledňuje:
		„Kolikrát si člověk říká, jestli tomu dát dvojku nebo trojku, jestli to na Scuk pustí, nebo ne, to je takový základní dilema. Většinou tam pak jdu ještě jednou. A docela dost o tom kecám s M. [manžel, pozn. aut], kterej je takovej analytickej mozek.“
		Higgsuv_boson má pocit, že hodnotící škála by se měla relativizovat víc, než podle něj deklarují Standardy, a sám to tak dělá:
		„Přijdou mi v pořádku, jen by tam mohla být víc zdůrazněná ta relativita hodnocení, jakože jsou věci, který v La Degu [La Dégustation Boheme Bourgeoise, pražská restaurace s hvězdou Michelin a konsekventními cenami, pozn. aut.] na zastřelení kuchaře a v bufetu na nádraží jsou v pohodě. […] Pro mě je důležitej relativní vztah k lokaci, ceně, prostředí, celkovýmu záměru, okolí... Když to člověk veme relativisticky, tak jsou prostě věci, který některejm podnikům může odpustit. Na druhý straně třeba teď jsme byli v Divinis, kde vzhledem k ceně a hlavně tomu, jak v tom Pohlreich jinejm lidem v televizi cáchá čumák, tak to kritérium tam je prostě absolutní. “ (higgsuv_boson)
		Toto individuální přizpůsobování si, „vyjednávání“ se Standardy však může nabývat i mnohem intenzivnější a polarizovanější podoby, jak si ukážeme obratem na případu kontroverzi vzbuzujícího hodnocení podniků v regionech.
	 6.3.3  Regionální podniky jako kontroverzní téma

		Standardy také explicitně vyjadřují požadavek uplatňovat stejnou přísnost jako v silně obsazeném hlavním městě i vůči podnikům v českých regionech, což je kategorie, která není v katalogu příliš zastoupená (naprostá většina recenzí se věnuje místům v Praze či zahraničí), nebo je zastoupená podniky, které správci považují za substandardní a chtěli by je z katalogu vyřadit, jak vyplývá z následující citace Standardů:
		„Podniky v regionech nám zatím dělaly medvědí službu. Na jedné straně bychom v regionech rádi něco měli, na druhou stranu se nám na Scuk dostala řada průměrných a podprůměrných podniků. Nově – raději regiony oželíme, jen ať jsou špendlíky kvalitní.“
		Podle Michaly schází mimopražská gastronomie na Scuku právě proto, že zbytek ČR obsahuje velmi málo míst v souladu se standardem Scuku: „v těch regionech má spousta lidí pocit, že nám něco strašně hodnotnýho uniká. Ale ono to tak prostě není, ty podniky tam nejsou. Nám stačí jeden člověk v Hradci na zmapování scény.“ Onen „člověk v Hradci“ - hodnotitelka Hanka - se s tímto přístupem sama ztotožňuje:
		„Myslím, že je [správce] asi mrzí, že se tam objevily věci v regionech, který by tam oni sami nedali. Ale v tomhle směru já mám ten standard nastavenej sama podobně. Ten Scuk vznikl s nějakým záměrem a je na místě ho respektovat. Nijak mě to neomezuje, prostě to vnímám a snažím se mít to na paměti.“
		Naopak přístup hodnotitelky Kateřiny dokazuje, že etalon kvality regionálních restaurací není zcela jasně ustálen a všemi sdílen - a představuje tudíž zdroj jisté kontroverze mezi ní a správci:
		„Moje optika je kliknout a vědět, kde se můžu najíst na služební cestě v Ústí nad Labem – jakákoli informace, která tam zazní, je pro mě dobrá. Proto mi třeba vyhovuje, když tam lidi dávají recenze, který se pak neobjeví veřejně. Myslím, že by na to měli mít nárok i ostatní lidi [myšleno veřejnost, pozn. aut.]. Že to tak není, je věc, se kterou válčím a úplně se s ní neztotožňuju. […] Někdy se stane, že tam prolákne ta moje myšlenka, jakože in the middle of nowhere je tohle podnik, kterej sice není úplně dobrej standard, ale furt je to lepší než cokoli v okolí 200km. A spíš jako mám pocit provinění, ale říkám si, mělo by to tam bejt! Míša s Martinem [správci Cuketka a Michala] pak tohle korigujou, zejména Míša je taková důsledná, že mi dá ten palec dolů a v komentáři napíše, že tohle necítí jako správný, že by se to tam nemělo objevit. No a pak je otázka, jak to dopadne s těma ostatníma palcema, jestli recenze bude viditelná, nebo ne. V Praze už se mi to neděje, tady už se mi povedlo nastavit standard skoro stejně, ale v regionech se mi to stává pořád.“
		Její pohled je skutečně v rozporu s ve Standardech explicitně deklarovaným snažením:
		„Definitivně jsme rozhodnutí mít na Scuku spíše méně podniků s určitým standardem; bílá místa na mapě jsou řádově menší zlo než protěžování špatných regionálních podniků, které by jinak neobstály a navíc shodily úroveň Scuku.“
		„Nikdy nepleťme OK podniky s šedým českým průměrem! Dobrý podle Scuku nerovná se „dá se přežít, když už nic jiného v okolí není.“ (zvýraznění aut.)41
		Kateřinou popisovaná zkušenost permanentního vědomého vyjednávání se Standardy, dokonce až jakéhosi „boje mezi hlavou a srdcem“ (viz tučně zvýrazněné pasáže, upozorňující na volené výrazy z válečného slovníku či vyjadřující emoce) je značně odlišná od reflexe ostatních hodnotitelů a představuje velmi zajímavé – a vzácné - disentní stanovisko, proto jí nechme mluvit více: 
		„Tadyto je věčněj boj, kterej si myslim, že Martin [pan Cuketka] vede už dlouho, protože ve skutečnosti ten portál je jeho a ty kritéria taky. A já pořád řeším, jak dalece se moje kritéria potkávají s jeho kritériama. Vědomě se snažím plnit ta kritéria, který by měl podnik naplňovat, ale někdy mě prostě popadne takový puzení a říkám si – todle by tam jako mělo fakt bejt a přitom vím, že z nějakýho důvodu to úplně nepatří do tý matrice. A pak je teda otázka, jestli vyhraje ta povinnost a metodika, nebo to nadšení. Někdy tam přidám i podnik, kterej by tam optikou tý metodiky bejt neměl. Vždycky mě k tomu něco strhne – nějaký specifikum produkce, nečekaný místo, prostředí. Cejtím, že to tam patří – jako vím, že ne, ale cítím, že jo. […] Moje primární vize toho portálu byla taková, že mi dokáže říct, kde najdu podnik, kam se nemusím bát zajít. Zatímco ta vize, která zvítězila ze strany Martina je, že to jsou podniky, za kterýma se vyplatí cestovat. Jako by on dával tři michelinský hvězdy, a já jednu. […] Ale beru to tak, že ten portál je jeho, a snažím se tomu přizpůsobovat, i když ta vize není úplně moje, protože je vidět, že to má v hlavě porovnaný a ten koncept je promyšlenej.“
		 	
		 I v rámci svého odlišného přístupu tedy Hedvika přiznává jistý respekt a snahu o podvolení se centrální vizi („matrice“). Obecně lze ale spíše říci, že vztah oslovených Scukařů ke Standardům potvrzuje podobnost mentálního nastavení komunity lidí smýšlejících v tomto směru podobně jako pan Cuketka. Sdílené hodnoty a vizi kvality naznačuje už  kapitola o dotazníkové výběrové proceduře; pro tento - rozhovory se intenzivně prolínající - aspekt scukařské komunity jsem si v průběhu analýzy zavedla zastřešující termín like-mindedness.
	 6.3.4  Kolektivní institucionalizovaná debata nad Standardy

		Kromě výše popisované vnitřní interpretační aktivity jednotlivých Scukařů se debata nad Standardy v době jejich publikování krátce vedla i institucionalizovanou a kolektivní formou – konkrétně na setkání Scukařů, kde se představovaly, a posléze v ad hoc vlákně Scukařského uzavřeného debatního fóra. Kromě upřesnění si lhůty nerecenzování nově otevřených podniků ovšem proběhla bez větší intenzity - celé vlákno má pouhých 19 příspěvků, oproti např. 440 komentářům u vlákna o nových podnicích. Zajímavá je nicméně následující výměna mezi Kateřinou a panem Cuketkou, potvrzující jak její výše popisovanou odlišnou vizi (včetně jisté rezignace na ni), tak i explicitně formulovanou snahu zakladatele o jednotnost hodnotících kritérií a redefinici laťky:
		Kateřina: „Přiznávám se, že jsem měla podle předchozích diskusí o standardech z téhle inovace trochu obavy. Nakonec to ale dopadlo nad očekávání dobře, veškerá upřesnění považuji za dostatečně rozumná. A že mi Scuk neporadí, kam si zajít v Novém Městě na oběd, s tím jsem se holt smířila už dávno [emotikon: úsměv]“
		pan Cuketka: „Kateřina: tak to jsem taky rád [emotikon: mrknutí] do nějakých detailů asi nikdy nemůžeme jít. Hlavní cíl je, abychom o tom [myšleno pravděpodobně Standardy, pozn.aut.] všichni na Scuku ± stejně uvažovali. Když jsem to psal, sám jsem taky zjistil, že se ten standard dobře vydefinuje tím, co nechceme. + nyní jasnější směřování = raději přísněji a s méně podniky, nenechat se semlít českým průměrem [emotikon: mrknutí]“42
		Role Standardů jakožto nástroje konvergence v uvažování, kterou Kuciel v uvedené pasáži explicitně formuluje, byla po mém soudu poměrně úspěšně naplněna - o jejich poměrně hladkém přijetí vypovídají i rozhovory s hodnotiteli, citované v předcházejících částech analýzy. O jistém uspokojení na straně správců pak vypovídá fakt, že od zavedení Standardů až dosud nebyla z jejich strany oživena explicitní debata na toto téma. Poptávka po veřejné formě diskuse je nicméně v komunitě částečně stále přítomná, především u hodnotitelů, kteří neberou Standardy jako plně internalizované:
		„Stálo by za to tyhle věci připomínat, častejš o tom mluvit – někdy si nejsem úplně jistý tím, kde vzít tu laťku. Třeba kdyby jednou za tři měsíce šel nějakej mail, kde se na konkrétním případě ukáže, co považujem za ten standard, kterým směrem se chceme ubírat I když ono to asi vykrystalizuje i samo, a koneckonců když někdo ustřelí v tý recenzi, tak se vypalcuje interně a je vyřešeno. Ale vlastně by mi nějaký spiklenecký setkání vůbec nevadilo, takovej jako con, kde si utvrdíme víru a znovu zopakujeme to desatero [smích].“ (Jan Beneš)
		„Přijde mi, že ty osobní setkání to i hodně tříbí. Je to něco, co to směruje dál, dá to tomu novej drajv, novou energii, když ty lidi se viděj.“ (Kateřina)
		
		„Bylo by dobrý, kdyby zase byla nějaká ne besídka, ale globální žvanírna o tom, jak přistupovat k hodnocení.“ (higgsuv_boson)
		Jak vyplývá z plánů samotných správců, v rámci chystané nové verze se bude se Standardy skutečně znovu aktivně zacházet. Vzhledem k následující citaci z rozhovoru s panem Cuketkou se ovšem nabízí otázka, do jaké míry bude obsahovat prostor pro vyjednávání:
		„Ale než to budem aplikovat, je potřeba udělat takovou systematickou čistku ve spolupráci se Scukařema, protože každej tam má nějaký kostlivce, hlavně ve starejch recenzích. Nová verze je příležitost udělat systémovou změnu, u těch problematickejch se spojit se Scukařema ´hele, mi ti dáme dolu tajty tři věci, protože to je fakt blbý, buďto tam zajdi znova, anebo to tam nebude.´“
		Bude jistě zajímavé sledovat, s jakým přijetím se tento značně direktivně působící přístup setká; na jednu stranu může jeho vyjádření vypadat poněkud nedemokraticky, zvlášť v kontextu internetových komunit, na druhou stranu se jedná o speciální případ skupiny od začátku řízené jednou autoritou, s jejímiž názory, jak naznačuje i tato analýza, panuje v komunitě značný soulad. Byť se tedy může objevit nesouhlas s vyřazováním starších textů (jak Martina, tak higgsuv_boson v rozhovorech projevili jisté rozladění nad automatickým vymazáním některých starších neaktualizovaných textů jakožto ztrátou „práce“ hodnotitelů), vzhledem k nastavení komunity plánovaná změna pravděpodobně projde poměrně hladce, protože i u samotných hodnotitelů se objevuje odstup od jejich starších textů, jak to popisuje například Scamorza:
		„Těch prvních pět recenzí byly nějaký kavárny, který by tam teď už samozřejmě neprošly, taková ta Dobrá trafika a podobně, teď už bych si ani nemyslela, že patří na Scuk. Logicky se ti za ty dva tři roky dost zvýší nároky, vyvinou buňky...“
	 6.4  Ideál recenze z pohledu správců a hodnotitelů
		Standardy Scuku také obsahují část o tom, jak má z pohledu správců vypadat kvalitní recenze  (Michala: „subjektivní náhled a náhled podle pravidel se moc neliší, koneckonců jsme si ta pravidla napsali sami.“). Zde se tedy konečně dostáváme přímo ke konkrétním vlastnostem jednotlivých textů, kde mne zajímala mj. míra odlišnosti či podobnosti kritérií kvalitního textu, která uplatňují správci a hodnotitelé.
		Recenze je v rámci žurnalistikých žánrů definována jako publicistický text, který „je nástrojem hodnocení a kromě informace o nové aktivitě, uměleckém počinu chce říci, co si myslí, nejen čtenáři, ale i tvůrci samotnému.“ (Dolanská, 1994) Výraz pochází z latinského censeo, tedy posuzuji, soudím, což vyjadřuje charakter recenze jako textu obsahujícího hodnotový soud, názor autora a jeho emoce, které „by však nikdy neměly být hlavním zdrojem informací.“(ibid) Recenze je kratší než kritika, a proto nepředkládá „dokonalou analýzu díla“ (ibid) a „soustřeďuje se pouze na hodnocení výrazně kladných či výrazně záporných hodnot. Zároveň stručně představuje tvůrce, sleduje dílo od zrodu a zařazuje ho do kontextu další umělecké činnosti“ (Halada & Osvaldová, 2007). Recenze by tedy měla zahrnovat určitou komparaci v rámci oboru („zařazení do kontextu“) a věcným způsobem srhnout nejdůležitější okolnosti vzniku a silné i slabé stránky díla, aby poskytla čtenáři relevantní obraz o díle. Uvedená kritéria, popisující primárně recenzování umělecké produkce, samozřejmě platí i pro hodnocení jiných oblastí lidské činnosti, včetně mnou zkoumané gastronomie, jak o tom svědčí i následující vnímání formátu recenze ze strany správců Scuku i hodnotitelů.
		Oddíl, věnovaný ve Standardech přímo kvalitě textů, sugestivně pracuje s pojmem „Ideál recenze“. Takto jej tedy chápe a formuluje pan Cuketka:
	soustředit se na jídlo a kvalitu produkce („Více o jídle!“)
	méně slohu a příběhu, méně okolností návštěvy
	hlavní záměr – odpovědět na otázku, proč tam jít
	krátkost a věcnost („3 až 4 odstavce“)
	silné resumé (jakási hlavička recenze, která by měla shrnovat v jedné větě to nejpodstatnější o recenzovaném podniku a dojmu z návštěvy)
		Spolusprávkyně Michala k tomu ještě dodává:
		„Asi nejdůležitější bude schopnost napsat text, který věrně a věcně popisuje zkušenost s podnikem, aniž by to bylo nějak zkreslené subjektivními dojmy/pocity pisatele. Je to možná hned několik znaků najednou, ale věcnost a věrnost budou asi ty nejvíc důležité. Pokud se k tomu přidá osobnost, která dané oblasti rozumí, je to pak ideál. Zbytek už jsou myslím spíš třešničky na dortu: jestli to je na základě opakované zkušenosti, jestli to není moc dlouhé, jestli tam nejsou chyby.“
			
		Požadavky na kvalitní recenzi, formulované hodnotiteli v uskutečněných rozhovorech, se s výše uvedeným (celkem nepřekvapivě, ve světle dosud popisované převážně panující názorové a hodnotové jednoty) značně shodují; v některých ohledech jsou jejich nároky dokonce ještě vyšší, což funguje jako další - a poměrně silný - kvalitativní filtr, kterému se blíže věnuji dále, po stručném představení sdílených bodů.
	 6.4.1  Sdílená kritéria 

		Hodnotitelé rovněž především očekávají od dobrého textu informaci, proč a zda do daného podniku jít, ať už to formulují takto lakonicky, nebo včetně požadavku na zprostředkování „ducha místa“ (jak to nazývá Martina; nebo též „sdělení a předání pocitu z podniku“, jak to nazývá higgsuv_boson). Faktičnost, dostatek informací o produkci daného místa a podložená argumentace prostá dojmů a emocí je hned v závěsu: „důvody toho hodnocení tam musí bejt dobře popsaný, aby to neskončilo u dojmů.“ (Vydra). 
		„Osobnost, která dané oblasti rozumí“ je koncept, ve kterém se obě strany komunity také značně protínají. Martina to nazývá mít „nachozeno, najezeno“, což higgsuv_boson vnímá například u hodnotitele Lukase, který často cestuje a na Scuk přispívá texty z michelinských a jiných luxusních světových restaurací:
		„Například když budu mít recenzi na drahej podnik, která bude od Lukase, tak na základě těch předchozích textů vím, že tam chodí, že má srovnání s tím, jak to má v takovýmhle podniku, ve světě vypadat.“
		I směrem k sobě samému panuje mezi hodnotiteli určitá pokora a nepřeceňování vlastních kompetencí – hodnotitelka Hanka popisuje, že cítí potřebu školení stran kávy, protože se „necítí kompetentní k hodnocení“, sama Michala říká, že „těžko budu psát něco o peruánský restauraci, když jsem v Peru nebyla a jím to poprvý.“ Vydra to formuluje takto:
		„Musím si bejt jistej, že mám dostatečný srovnání a znalosti, že prostě o tý oblasti dost vim. Člověk se hodně naučí tím, že to dělá. Taky jsem se specializoval na určitej typ podniků, který používám často, hlavně na kavárny. Asi nikdy nebudu psát drahý restaurace, protože jsem do nich nechodil běžně a nemohl jsem mít srovnání.“
		Ze strany hodnotitelů i správců je kromě odpovědnosti patrná také poměrně intenzivní snaha prohlubovat své znalosti (a zvyšovat tak kvalitu výstupu i v rámci neprofesionálních podmínek produkce, jak o tom píše ve své stati o komunitních médiích i Carpentier, 2009). Na straně Scukařů je to především rozšiřování obzorů cestováním, sledováním scény a zdokonalováním vlastní produkce – Paul to například s trochou poetiky popisuje jako „cestu foodieho od kostky masoxu k vývarovému vrcholu s consommé“; od pana Cuketky pak přichází nabídka edukace hodnotitelů formou vzdělávacích seminářů nejrůznějšího zaměření, od kávy přes vietnamskou kuchyni po pivo. Tyto kurzy jsou ze strany hodnotitelů vnímány vysoce pozitivně, někdy dokonce zmiňovány jako jedna z hlavních motivací k účasti na projektu (viz kapitola 7).
		
	 6.4.2  Kontroverzní kritérium autorského vkladu

		Výzkum odhalil i jedno kvalitativní kritérium, na kterém nepanuje tak úplně shoda – jak na vertikální ose správci-hodnotitelé, tak horizontálně v rámci hodnotitelské komunity. Tato odlišnost, ze které vyplývá určitá negociace se Standardy a subjektivní přizpůsobování si formátu recenze, nastává v otázce autorského stylu a literárních rysů textu. Zatímco správci ve Standardech přímo vyžadují „méně slohu, příběhu a okolností návštěvy!“ i za cenu suché popisnosti, někteří hodnotitelé ve svých představách o kvalitním textu zmiňují stylový vklad autora a humor jako pokud ne přímo požadavek, pak velmi vítaný bonus, fungující pro ně jako jedna z dimenzí kvalitního textu43, protože si od recenze slibují i čtivost a pobavení, zkrátka čtenářský žážitek:
		„Každý musí mít nějakej literární styl. Mě čeština vždycky bavila, mám rád lehčí styly jako třeba Chandler v překladu Škvoreckýho. […] Já sám na sobě si nejvíc cením to, když se mi povede dostat do toho nějakou legraci, když se to podaří uplácat tak jako trošku svěží.“ (higgsuv_boson)
		„Mám pocit, že recenze moc psát neumím, nemám tu lehkou fejetonovou ruku. Recenze by neměla být suchá, naškrobená, to podle mě na Scuk nepatří. Chtěl bych, aby to bylo fejetonovější, aby to nebyla nuda číst.“ (Paul)
		„Svým způsobem je to pro mě literární útvar, chci se nad tím pobavit. Dříve měl každej svůj styl, a bylo to jedinečný a pěkný.“ (Elena)
		„Je dobrý, když se tam ten autor taky projeví nějakým jiným způsobem, než čistě fyzikálním a chemickým popisem jídla, to mám taky rád.“ (Lukas)
		Souvisí s tím i délka textů – zatímco ve Standardech (i Michalou) je vyžadována především krátkost, například Hanka ji nevnímá jako dogma, kterým by se měla nechat tak docela omezovat, zvlášť když čtenářský zážitek je pak kvalitnější: 
		„Ze začátku se k těm standardům asi vracela víc, ale teď už to tolik nehlídám, říkám si, no co, tak to bude trochu delší. Vnímám tam totiž určitou rozvolněnost i u ostatních. […] Přijde mi zábavnější číst recenze, které jsou [požadavkům ve Standardech] vzdálenější. Asi bych i sama chtěla si v rámci těch mantinelů najít svůj styl vyjádření, aby to nebylo nudný, aby to bylo informativní a zároveň čtivý. Když se tohle někomu povede, tak to považuju za geniální. Jsou tam takový.“   
		Pozitivní vnímání literární hodnoty a její preference nad stručností se nicméně liší i mezi jednotlivými hodnotiteli - dělící linie mezi příznivci literárně pojatých textů a těmi preferujícími hlavně krátkost (Paul: „3 odstavce jsou ažaž“)  je založená na  způsobu, jakým sami hodnotitelé Scuk používají, a potřebách, které očekávají, že jim Scuk naplní. Ti, co jej chtějí používat především pragmaticky, jako efektivní vyhledávací nástroj, preferují krátké a hutné texty:
		 „Na delší přípravu je to super, když máš čas si to projít, ale v terénu to moc nefunguje. Ty recenze jsou na mě někdy moc dlouhý, já mám rád krátkost. Když je to krátký, vtipný a věcný, tak je to nejlepší.“ (Petr Werner) 	
		„Recenze beru jako žánrovku, co má splnit určitý náležitosti, není to pro mě kanál, kde bych se musel nějak kreativně vybouřit. Když jsem ve městě, kde jsem dlouho nebyl, tak chci vytáhnout mobil, najít si na Scuku podniky v okolí a rychle proskenovat, kam má smysl chodit, takže by ten text neměl být ukecanej.“ (V případě Jana Beneše je třeba podotknout, že pracuje jako novinář a věnuje se i vlastní literární tvorbě, takže potřebu kreativity má saturovanou jinak než Scukem.)
		U hodnotitelů, zmiňujících literární hodnotu textu jako výrazné plus, je naopak jasné, že  Scuk vnímají i po čtenářské stránce (Kateřina, higgsuv_boson), případně kombinují oba dva pohledy, jako Elena:
		„Já mám totiž ke Scuku dva přístupy. Jeden je, když někde jsem, tak si to otevřu a snažím se najít něco, co je nejmenší zlo – takhle předpokládám, že to používá většina lidí. A pak je ten druhej přístup – ze začátku mě bavilo číst všechno jenom pro pobavení, i o restauracích, kam vím, že nikdy nepůjdu, vžycky mě to strašně bavilo číst jenom pro zábavu, prostě jenom tak.“
		Že prozaická a informační kvalita se mohou dostat do opozice, si uvědomuje Kateřina, u které jsem ostatně pocit boje s představami správců popisovala už v pasáži věnované Standardům:
		„Chci, aby to byl text, kterej se dobře čte. Nechci říct, že bych se snažila vytvořit nějakou literární hodnotu, ale snažim se vytvořit něco, za co se nemusím stydět ani po stránce literární.. […] Mám ráda, když si to člověk přečte nejen jako recenzi, ale když je to i o něčem jiným. Ale moje nejoblíbenější vlastní recenze mají asi nejvíc palců dolů. Když se odvážu víc, ne vždycky to má pozitivní odezvu. Celkem tomu asi rozumím – lidi tam hledají informaci, takže když najdou můj pokus o fejeton, nemusej to úplně kladně hodnotit. Ale musím říct, že mě to neodrazuje od toho tam občas něco dát, napsat si něco pro radost.“ (Kateřina)
			Ukázka kontroverzního textu
		
		Výše uvedenou názorovou odlišnost v otázce míry invence textu a autorského stylu si můžeme ukázat právě na jednom z Kateřininých textů, který je dobrou ilustrací její bezprostředně předcházející citace - jedná se o recenzi zcela netypického formátu, která obdržela stejné množství pozitivních i negativních palců a komentáře oceňující i kritizující text právě za jeho stylové pojetí. Jedná se o recenzi na steakovou restauraci Aberdeen Angus Steakhouse v Soběsukách, kterou hodnotitelka koncipovala jako psanou z pohledu býka44:
		Víte, spousta lidiček se snaží bejt v něčem vopravdu dobrejch a důležitejch. No, a mně se to povedlo, fakt. Klidně se přijeďte kouknout do Soběsuk. Tu knajpu nepřehlídnete – vono totiž v tý díře za Nepomukem nic moc jinýho neni, vlastně ani kostel ne. Ale hospodu mají udělanou pěkně, to se zas musí nechat. Nějakejch třicet duší se tam v pohodě srovná, pohodlně se usadí, židle maj festovní, dřevěný, stoly taky, dokonce kytky na ně dávaj! (Až si jeden řiká, že pro ty by se našlo i lepší využití, no ne?).  […] Ale k tomu dlabanci – protože vo to tady přece hlavně jde, že jo? Koukněte, von šéfik neni špatnej. Takový polívky, na to von je třída. Nesype do nich žádný chemikálie, samá příroda je to, a přitom vejvar zvládne silnej, že nedohlídnete na dno, a ještě v něm plavou játrový knedlíčky jedna báseň. A co dokáže s dřšťkama (a teď nemyslim rozbít): marinuje je fakt navostro a pak je griluje, až celý křupou a jeden se diví, co s tím materiálem jde všechno udělat. Vůbec nejlepší je, když si vobjednáte jenom flákotu. Masíko je totiž ťipťop samo vo sobě – dyť vám říkám, že to mám pod kontolou – a třeba k entrecotu (to by si jeden tlamu zauzloval, co?) najdete na talíři jenom hromádku soli a pepře […] Upřímně, s krávama to šéfik umí, to zas jo. Skoro mu to závidim. Ale když dojde na něco jinýho, třeba na ty slepice – no, von na tom eště kapku mákne, na to dohlídnu. Holky vás tu obsloužej, ale nerozněžněj. Takže určitě uznáte, že nepřehánim, když říkám, že tady je to prostě celý vo mně. Celej tendle podnik. Taky ty fotky, co mám všude po stěnách, vás nenechaj na pochybách, že jsem prostě třída a jsem tu za hvězdu. Teda ve vší skromnosti. Jo, vlastně jsem se ještě nepředstavil. Jsem Angus. Aberdeen Angus.
		Kateřina sama ji označuje za jeden ze svých nejoblíbenějších textů, ale:
		„to byl zrovna ten případ, kdy se snad ta recenze ani neobjevila [myšleno veřejně na webu – vypalcované texty nejsou veřejně viditelné a nepromítají se do hodnocení, jak o tom píšu v pasáži věnované moderaci textů, pozn. aut.], protože tam ty palce byly teda hodně dolů. Bylo to tím, že je to psaný z pohledu bejka. Asi to byl přo někoho neprůhlednej, těžko čitelnej formát, s nedostatkem jasnejch informací.“
		Kateřinina vzpomínka na přijetí tohoto textu je ovšem výrazně negativnější, než odpovídá skutečnosti – ve skutečnosti dostala stejný počet kladných i záporných hodnocení (3) a recenze veřejně viditelná je. Ke kladným palcům navíc dostala i dva pochvalné komentáře, jeden označující text dokonce za aspiranta na nejúspěšnější recenzi daného měsíce, které se v té době ještě vyhlašovaly:
	Veselý Angus :))
	recenze mesice !!! minimalne :-) hele uplne slysim ten prisernej stredoceskej prizvuk :-)) 45
		Že názor na literární formu jakožto kritérium kvality textu není jednotný, dokládá následující komentář, doprovázející jeden ze záporných palců a vysvětlující jeho udělení právě tím, co předchozí komentář vyzdvihuje, totiž hovorovostí použitého jazyka:
	Pekna stylova variace, ale precejen velmi ubira na prehlednosti a snadnosti cteni. Zejmena obecna cestina je pro me prakticky necitelna. 
		Míra autorského vkladu a literární hodnoty je tedy vnímána značně různorodě – co někteří hodnotitelé označují za nepřijatelné překročení hranice formátu recenze, je pro jiné zdrojem pobavení, kvality textu a pestrosti. Zajímavě tuto negociaci dokumentuje jeden z hodnotitelů, který je příkladem tolerantního přístupu k autorskému stylu, který vnímá jako něco v podstatě obohacujícího a dávajícího Scuku větší pestrost směrem k publiku (pokud tedy text jinak splňuje ostatní kritéria kvality, zejména dostatek faktů). Zmiňuje přitom přímo Kateřinin styl:
		„Třeba Kateřina píše hodně květnatě. Mně to úplně nesedí, ale její recenze čtu, protože jsou zajímavý, objevuje pro mě velmi použitelný podniky. Že je to třeba delší, než kdybych to psal já, a není to stylem úplně můj šálek kávy, to tak prostě je, někomu se to zas může líbit. Myslím si, že je dobře, že se tohle nijak striktně neomezuje. […] Má smysl trvat na tom, aby to bylo kvalitní, aby tam ty informace byly.. ale nadělalo by myslím víc škody než užitku svázat to nějakou striktně předepsanou formou recenze. Myslím, že ta pestrost rozšiřuje okruh čtenářů a tím pádem dopad.[…] Takhle si každej najde něco, ty svý recenzenty, co mu sedí.“46
		
	 6.4.3  Vlastní kritéria hodnotitelů	

		Z vyjádření oslovených Scukařů také vyplynulo několik momentů, ve kterých hodnotitelé jdou dokonce nad rámec těchto požadavků a sami si stanovují další zásady kvalitního textu. Tuto výzkumem zjištěnou „přísnost nad rámec požadovaného“ považuji za výrazný rys regulace obsahové kvality, sloužící jako filtr jak na cizí, tak na vlastní texty, projevující se v tvorbě vlastních i hodnocení ostatních textů. 
		
		Například gramatická a jazyková správnost, vnímaná Michalou jako „třešnička na dortu“ s relativní důležitostí, představuje pro všechny oslovené zásadní kritérium, zmiňované obvykle jako jedno z prvních a prožívané někdy až překvapivě silně a osobně, kritizované zvláště v produkci nováčků:
		„Stydím se za recenze s chybami, to mě hodně mrzí – v tomhle smyslu se cítím jako součást Scuku a mám pocit, že nám to dělá ostudu, že to snižuje kvalitu. Občas jsou ty recenze napsaný tak, že si říkám, jak to mohlo projít.“ (Hanka)
		„Někdy mě vyloženě ubíjí pravopis těch lidí. Občas jsem si třeba u nováčků říkala - ty vole, to není možný, tohleto. Takže už to ani nechodím moc číst – navíc jsem se třeba těšila, že tam někdo bude psát zase vtipně, třeba, ale většinou to bylo spíš jako hm, slohovka třetí třídy, děkujeme.“ (Elena)
		„Dost mě štve, když někdo neumí česky. Gramatický chyby, to by se podle mě nemělo tolerovat.“ (Lukas)
		Hodnotitelé, kteří si nejsou svým pravopisem sami tolik jistí, si je dokonce pro jistotu nechávají kontrolovat svými partnery, jako například higgsuv_boson nebo Kateřina:
		„Ideálně pak následuje korektura. Většinou mi to čte přítel a vychytá chyby gramatický i stylistický, což je pro mě nedocenitelný.“
			S nadsázkou lze tedy říci, že kromě „foodnáckovství“ se jedná i o komunitu „grammar-nazis“47. Silné lpění na pravopisné správnosti lze nejspíš přičíst sociální pozici hodnotitelů – jak uvádím i v části věnované v rámci metodologie demografii respondentů, jedná se o lidi vzdělané, v mnoha případech i pracující s jazykem v rámci svého profesního života, a mající tudíž vysoký vyjadřovací standard. Řečeno s Bourdieuem, kvalitní čeština je součástí jejich habitusu a vyžadují ji jako podmínku sine qua non dobře odvedené práce, zvlášť pokud je zveřejněná v takovémto kontextu.
			Oblastí, která není přímo kodifikovaná standardy ani zmiňovaná správci, ale která je v rámci moderace jednotlivých textů často důvodem pro palec dolů a hodnotitelé ji vnímají jako velmi silné kritérium kvality textu, je celková konzistentnost recenze, tedy shoda bodového hodnocení s textovou složkou. Shrnuje to například Scamorza nebo Jan Beneš:
			„S tím má myslím dost lidí problém, jakože tomu dají tři hvězdičky, ale vlastně o tý obsluze píšou, že je průměrná a špatná.“
			„Recenzi mi dokáže zkazit, když mám pocit, že ten popis neodpovídá bodům, že je tam nějaká inkonzistence v hodnocení – když někdo zkritizuje jídlo a pak ho vystřelí na čtyřku. […] Jedna moje recenze z nějakýho moravskýho podniku byla vypalcovaná právě kvůli týhle inkonzistenci.“ 
			Dalším kritérium, které hodnotitelé prioritizují mnohem více, než samotní správci, je opakovaná návštěva před recenzí – Michala ji opět zmiňuje jako „třešničku na dortu“, ve Standardech se objevuje spíše jako doporučení ve sporných případech. Naopak většina hodnotitelů větší počet návštěv chápe jako jednu z hlavních podmínek kvality, umožňující předat čtenářům reprezentativnější, podloženější informaci o daném místě:
			„Mělo by to splňovat nějakou věrohodnou návštěvnost – to, žes to zažila v různejch podmínkách. Pokud v tom městě žiju, tak bych tam měla minimálně dvakrát až třikrát zajít – to, že jsem byla teď jednou v Alcronu s rodičema na obědě, není relevantní recenze.“ (Scamorza)
			„Aby se to pokrylo, je potřeba jít tam víckrát, nebo ve víc lidech.“ (higgsuv_boson)
			„Mám teď dva podniky, kde mám rozepsaný recenze a zvažuju, jestli je tam dát nebo nedat. Po první návštěvě si udělám takovou kostru recenze a čekám na další návštěvu, která je většinou slabší a pak ten tón mění směrem k průměru.“ (Hanka)
			Velmi silně vnímaným pozitivním aspektem recenze, kterou hodnotitelé aplikují jak na přínos recenzí ostatních, tak jako filtr na přidávání vlastních textů na Scuk, je snaha o přidanou hodnotu. Kromě všech diskutovaných formálních náležitostí textu by měl předmět recenze podle Scukařů naplňovat kritéria novosti – text by se měl ideálně věnovat podnikům novým, dosud nezmapovaným, říká například Scamorza: „Nebaví tě psát recenzi o věcech, který už byly stokrát řečený – co novýho bys přinesla další recenzí o Šálku [oblíbená pražská kavárna s velkým počtem kladných recenzí na Scuku, pozn. aut.]?“; nebo případně přinést nějakou zásadně odlišnou informaci o podniku zavedeném, jak o tom mluví Hanka: „buď by to mělo obsahovat novou informaci, nebo popsat jinou zkušenost, než měli ostatní.“
			Podnik by měl zkrátka mít zkrátka něco navíc, aby stálo za to recenzi psát a číst – například to, že se jedná o špendlík v neobsazeném regionu nebo na nečekaném místě (to si na recenzích cení například Hanka a Lukas), nebo se jedná o recenzi přinášející zážitek z podniku vnímaného jako gastronomická ikona (například newyorské Momofuku nebo dánská Noma, které mapoval Lukas) nebo z místa se silným mediálním zájmem (Martina zmiňuje potřebu „zkorigovat“ nadšení panující okolo středočeské restaurace V Polích.) 
			Texty, které z pohledu Scukařů tuto přidanou hodnotu nemají, jsou brány jako neadekvátní, jak to formuluje třeba Hanka: „přijde mi legrační napsat osmadvacátou pozitivní recenzi k Na Kopci [oblíbená restaurace v pražských Radlicích a jeden z nejčastěji hodnocených podniků, pozn. aut.]“, nebo Martina: „psát recenze, jen aby člověk měl čárku, to je blbost.“ Toto kritérium tedy funguje jako poměrně silný inhibitor psaní – jak vyplývá i z výše uvedených citací, Scukaři mají tendenci se do recenze spíše nepouštět, pokud jim podnik nepřipadá dostatečně zajímavý a stojící za námahu, jak potvrzuje i Jan Beneš: „Nevidím důvod napsat recenzi, která jenom shodí špatnou hospodu a vlastně nikdy nebude viditelná mimo vnitřek Scuku.“ nebo Scamorza: „Já bych si ráda vystřihla něco špatnýho, ale ono to zabere dost času, já ty recenze nestřílim za 15 minut.“
			Text by měl mít podle některých respondentů nejen přidanou hodnotu, ale i maximální relevanci a naprosto vycizelovanou formu. Přestože samy Standardy vybízejí „nestresujte se s tím!“, několik Scukařů přistupuje ke psaní recenzí se silným pocitem zodpovědnosti a popisují jej jako několikahodinový (i několikadenní) proces přepisování a vracení se k recenzi, dokud není úplně podle jejich představ:
			„Většinou je to práce na několik hodin, nedávám to v jednom kuse. Nejdřív si to nadraftuju a vracím se k tomu třeba druhej den, přeformulovávám, ověřuju si nějaký věci k tomu, doplňuju nějaký informace. Přijde mi dobrý mít tam přestávku, něco napsat a pak se k tomu vrátit a přečíst si to s odstupem, líp vidíš, kde ten text je vysloveně divnej a tak.“ (Lukas)
			„Hodina až dvě první nástřel, pak následuje takový uležení, pak ideálně následuje korektura. Většinou ten text uploaduju druhej až třetí den, když je uleželej.“ (Kateřina)
			Vysoké nároky na kvalitu ovšem zároveň fungují jako silný regulátor kvantity produkce – i takto „postižení“ si uvědomují, že jejich lpění na kvalitě může být z pohledu přibývání textů až kontraproduktivní, protože se k napsání recenze nakonec nedostanou, nebo se jim text permanentním přepisování až znechutí:
			„Když to má trošku vypadat, tak to chvilku zabere. A ono se ti do toho třeba dnescha nechce, říkáš si napíšu to zejtra, až udělám DPH, budu mít víc času, a tak..“ (higgsuv_boson)
			„Mám pocit, že když už tam něco napsat, tak něco komplexního, velký dílo. I když to podle mne není úplně chtěný, a Martin [pan Cuketka] je toho důkazem. Ale tu laťku si nastavili lidi sami. […] poslední dobou mě ani nic nezaujalo, nebo jsem tam byla jednou a pak už ne. Teď jsem třeba chtěla napsat asi tři podniky v Drážďanech, který jsem nakonec nesepsala, protože nejdřív se mi nechtělo a pak jsem si za dva týdny už nebyla jistá, jestli si vzpomenu správně.“ (Scamorza, zvýraznění LK)
			„Řádově tím trávím hodiny. Někdy se k recenzi vrátím jednou, a jsem s tím spokojená, někdy i desetkrát. Nerada to tam dávám, když si nejsem jistá tím, že se mi to líbí, nebo že tam radši ještě nezajdu.“ (Hanka)
			„Bojím se něco napsat, aby to třeba někdo nepovažoval za nedostatečný. Dřív to pro mě bylo přirozený, ale teď nad tím moc přemejšlím. Přesně jako to mám se řízením – čím jsem dál od autoškoly, tím jsem z toho stresovanější, a přitom po řidičáku jsem to neřešila.“ (Elena)
			„Já to třeba 5 dní v kuse upravuju, každej den se na to třeba několikrát podívám. Snažím se to napsat odlehčeně a pak to čtu ten druhej den a říkám si ´ježiš, ty seš trapnej´ a po těch pěti dnech přepisování mám tu recenzi ve stejnym stavu jako ty předchozí, takovou jako slohovku ve škole.“ (Paul)
			Když se k tomu přidá ještě výše uvedený požadavek na více návštěv, který reflektuje i Jan Beneš („Snažím se držet zásady nepsat recenzi po první návštěvě, jít tak aspoň dvakrát. Což při tom množství podniků, který v Praze jsou, oddaluje napsání recenze.“), máme tu celou řadu faktorů vycházejících ze silně pociťované zodpovědnosti na straně hodnotitelů, které nakonec vedou k nižší produktivitě a tudíž menšímu celkovému množství obsahu. Potvrzují tak riziko pro funkčnost celého projektu, které si uvědomuje i pan Cuketka: 
			„Zásadní je rovnováha mezi tím, kolik toho obsahu máš a kolik tam těch lidí pustíš, to se bije proti sobě. My to teď máme hodně utažený, je potřeba to pořád ladit, aby bylo pro lidi atraktivní to psát. Když jich je hodně, tak ti může vznikat nekvalitní obsah, kterej to vlastně zabíjí, a když to utáhneš moc, tak to má opačnej efekt, že ti potom píšou málo a pro návštěvníky je to potom nefunkční.“ 
	 6.4.4  Shrnutí analýzy kritérií na kvalitní recenzi

		Z analýzy Standardů a rozhovorů se správci i hodnotiteli o nárocích na kvalitní text recenze plynou tato zjištění - hypotézy:
	Na kvalitativních kritériích panuje mezi správci a hodnotiteli značná shoda, podobně jako v případě ostatních komunitních norem.
	Ideální recenze především odpovídá na otázku, čím je podnik specifický a zda stojí za návštěvu. Činí tak prostřednictvím fakticky správné recenze, vyargumentované, prosté nepatřičných emocí a sepsané hodnotitelem, který se v dané oblasti orientuje.
	Jistá divergence panuje v otázce literární kvality, vtipnosti a délky textu, kde je názorové spektrum širší. Preference krátkosti a věcnosti nad literární hodnotou se odvíjí od způsobu užití Scuku – záleží, zda jej dotyčný vnímá i z pozice čtenáře, nebo čistě pragmaticky a informačně. Interval kvality je nicméně v tomto ohledu poměrně široký, s vyšší mírou tolerance než u jiných kritérií; jen extrémní případy jsou interně vypalcovány.
	V některých ohledech uplatňují hodnotitelé na texty dokonce přísnější nároky než jaké deklarují správci – jedná se především o gramatickou správnost, přidanou hodnotu textu (spočívající například v novosti či neobvyklosti podniku) a opakovanou návštěvu před recenzí, zajišťující dostatečně podložené hodnocení.
	Tato vlastní kritéria slouží jako silný regulativ nejen kvalitativní, ale i kvantitativní – popsané vyšší nároky na text se odráží v nižší produktivitě hodnotitelů, takže obsahu přibývá méně než dříve.
	6.5 Shrnutí analýzy kvality I – dynamika regulačních opatření		
		Obsahová regulace probíhá v případě Scuku v následujících rovinách:
	1. Exkluzivita přístupu a identifikace – status hodnotitele mohou získat pouze vybraní zájemci, nejedná se o otevřený systém; správci webu ověřují identitu zájemců.
	2. Kontinuální a vzájemné hodnocení textů pomocí karmy – publikované texty jsou vystaveny hodnocení ze strany ostatních Scukařů i široké veřejnosti, které se číselně projevuje v tzv. Karmě hodnotitele.
	3. Kodifikace nároků na hodnotitele a kvalitní text - hodnotitelé by měli dodržovat veřejně přístupný etický kodex i interní Standardy a hodnocení na Scuku.
		Scuk.cz tedy využívá kombinaci všech metod, popsaných v teoretické části věnující se reputačním systémům. Z analýzy rozhovorů s respondenty – jakožto jedno z hlavních zjištění výzkumu - vyplynulo, že k výše popsaným, externě nastaveným třem úrovním regulačním opatřením obsahové kvality se přidává ještě čtvrtá úroveň regulace, fungující organicky, na rovině samotných hodnotitelů. Jsou to subjektivní nároky na kvalitu textu, které mají hodnotitelé v mnoha ohledech nastavené přísněji, než správci, a aplikují je na texty ostatních i na texty vlastní.
		Jako nejsilněji působící z výše uvedených regulátorů obsahové kvality z analyzovaného materiálu mi vyvstává rovina první - exkluzivita přístupu, která determinuje snazší přijetí roviny třetí, tedy kodifikovaných hodnotících Standardů, a objevená rovina čtvrtá – individuální kritéria a silný pocit odpovědnosti na straně hodnotitelů. (Rovina druhá, tedy kontinuální moderace jednotlivých textů, pak slouží jako negociační prostor, kterému se blíže věnuje shrnutí bezprostředně následující.)
		Exkluzivita přístupu je vzhledem ke striktnímu nastavení výběrové procedury (z více než 900 zájemců dosud došlo ke statutu plnohodnotného hodnotitele jen 52 lidí) nejsilnějším regulačním opatřením. O přístupu na Scuk rozhodují sami správci prostřednictvím vstupního dotazníku, který má prověřit především to, zda uchazeč o členství organicky sdílí podobný gastronomický standard a kvalitativní prizma, jako vyznává pan Cuketka a stávající komunita (jak to sám formuluje: „jestli jste stejná krevní skupina, tak tady máte prostor“). Výsledkem této šablony je komunita podobně smýšlejících lidí48, která značně usnadňuje následnou práci s obsahovou regulací – výběrem hodnotitelů s podobným primárním nastavením se zvyšuje pravděpodobnost přijetí komunitních norem, odpovědného přístupu k hodnotitelské roli a minimalizují se případy extrémní deviace. Funkčnost tohoto systému v případě Scuku naznačují mé rozhovory s hodnotiteli; ať už se jedná o reflexi dotazníku jako něčeho spíše jednoduchého, organické přijetí Standardů jakožto komunitního benchmarku bez větších diskusí či sdílený pohled na kvalitní text, zkoumaný vzorek skýtá obrázek značné jednoty pohledů na kvalitu. 
		Druhým silným regulativem, který na rozdíl od výše uvedených není nastaven shora, ale existuje organicky na straně samotných hodnotitelů, jsou vlastní kritéria na kvalitní text, která jdou v několika ohledech za požadavky správců a odrážejí silný pocit odpovědnosti za svůj veřejný textový výstup, který Scukaři pociťují ke své komunitě i široké veřejnosti. Jedná se o absolutní požadavek na gramatickou kvalitu, přidanou hodnotu textu spočívající v zajímavosti podniku či novosti informace nebo imperativ hodnocení na základě opakovaných návštěv. Z výzkumu také vyplynulo, že některé z těchto nároků nepřímo fungují nejen jako regulátor kvality, ale i kvantity – požadavky na text mohou mít hodnotitelé nastavené tak vysoko, až k jeho publikaci nakonec dojde později nebo vůbec. V tomto ohledu můj výzkum potvrzuje komunitní mechanismus popsaný Waskovou a Farajem (2005): „Aby přispívali svými znalostmi, musí si jednotlivci myslet, že jejich příspěvek ostatním bude stát za námahu, že vytvoří nějakou novou hodnotu. Zároveň očekávají, že něco z této hodnoty dostanou i oni sami.“ V případě Scuku to tedy znamená, že pokud hodnotitel nemá pocit, že by jeho text přinesl přídanou hodnotu a z ní vyplývající uspokojení, klesá pravděpodobnost jeho napsání, a Scuk tak vlastně paradoxně díky silné identifikaci hodnotitelů s jeho kvalitativní linií přichází o obsah.
	6.6 Shrnutí analýzy kvality II - prostory negociace
		Kromě popisu regulačních opatření mne v průběhu celé analýzy zajímala i sociální dynamika tohoto procesu, způsoby a prostory negociace kvality. Základní osy vyjednávacího procesu jsou dvě: vzhledem k tomu, že se jedná o komunitu s jasně vymezeným vedením v podobě dvou správců, kteří určují pravidla, probíhá jeden z typů komunikace vertikálně, mezi hodnotiteli a „shora“ publikovanými guidelines; druhé komunikační pole je horizontální, mezi jednotlivými hodnotiteli navzájem. Obecně se zdá, že aktuálně panuje jistý status quo, kdy je kvalitativní linie po publikování Standardů poměrně ustálená a jednotná, bez větších rozporů vyžadujících intenzivní vedení diskuse (které mohly nastat dříve a popisuji je například v kapitole 6.2.1, dokládajíc, že v případě potřeby Scuk disponuje prostředky pro tento typ komunikace). Negociace nyní probíhá spíše v mikroměřítku jednotlivých textů a individuálního vnitřního vyjednávání se Standardy, které popisuji výše, větší institucionalizovaná či multilaterální debata na klasických platformách typu diskusního fóra či ad hoc setkání aktuálně v rámci Scuku neprobíhá.Toto zjištění lze chápat jako další indikátor v komunitě převážně panujícího sdíleného smýšlení a jednotného pohledu na kvalitu (like-mindedness).
		
		Proces negociace se tedy do značné míry odehrává vnitřně, na úrovni uvažování samotných hodnotitelů, kteří si více či méně reflektovaně osvojují a přizpůsobují v komunitě panující normy, což se pak dále odráží v jejich participaci textové i komunitní. Příkladem takovéto vnitřní, individuální negociace s nastaveným regulačním opatřením je například přístup k moderaci obsahu, tedy hodnocení textů ostatních prostřednictvím palců, kde Scukaři vykazují různě intenzivní aktivitu, vycházející z jejich odlišně nastaveného chápání role palcovacího systému. 	
		
		Podobně to funguje i se Standardy hodnocení, kde si Scukaři v rámci nastavených mantinelů (někdy i mimo ně) nacházejí a formulují svá vlastní kritéria kvality textu i hodnocených podniků. Vzhledem k přísnější formulaci pravidel a centrální roli Standardů v definici kvality zde panuje výrazně vyšší míra shody než v případě palcování, nicméně i tato oblast nabízí několik kontroverzních témat a odlišných přístupů k nim: například přísnost škály k podnikům v regionech, délka či literární hodnota recenze. Systém tedy v omezené míře poskytuje možnost jisté deviace a apropriace (zajímavé je, že respondenti se liší například i v názoru, zda je Scuk spíše komunitou nebo internetovým vyhledávacím nástrojem – v mém vzorku se preference komunity nad nástrojem jeví jako přímo úměrná míře aktivního zapojení do ní, tedy čím více se účastní off-line života Scuku, tím spíš ho budou vnímat jako komunitu a méně jako nástroj), ovšem je zde silně přítomná tendence k jednotné linii ve vnímání kvality, definované především Standardy a vnímané jako respektovaná kvalitativní laťka, nastavovaná zakladatelem Cuketkou. Má analýza ukazuje, že správci i hodnotitelé se na kritériích kvality textu do značné míry shodují, velká část z oslovených hodnotitelů jde ve vnímání kvality textu dokonce i za požadavky správců. 
		Jako průběžná komunitní platforma pro testování a upravování těchto individuálních interpretací kvality pak slouží vzájemné hodnocení recenzí, kde si správci i Scukaři formou palců a komentářů k nim dávají najevo, nakolik je hodnotitelovo v recenzi implicitně formulované chápání kvality v souladu s představou komunity. Komentáře  zdaleka nejsou nastaveny ideálně, i přesto jsou však chápány jako užitečný prostor pro zpětnou vazbu a vyjasnění pozic. Správci si uvědomují ne zcela využitý potenciál této diskusní platformy a plánují v chystané nové verzi transformaci komentářů z aktuálního jednocestného vzkazu bez možnosti reagovat do podoby otevřenější konverzace typu fóra, která by měla právě debatu o kvalitě oživit a více otevřít. Toto plánované osvěžení podoby Scuku pravděpodobně zároveň zafunguje jako nový impuls pro další diskusi. 

	 7  Scuk.cz a motivace hodnotitelů k účasti
		Scuk.cz je typickým případem UGC, vznikajícího bez finanční odměny, přinášejícího však svým účastníkům jinou formu benefitů. Motivace k účasti funguje u každého z respondentů samozřejmě odlišně, jednotlivé složky jsou vnímány s různou intenzitou; vyvstává zde nicméně několik výraznějších a sdílených motivátorů. Pro část respondentů funguje Scuk jako platforma, naplňující jejich potřebu psaní (desire to text, viz Macek, 2012a): 
		„Měl jsem taky chuť prostě psát. Tohle je dobrá příležitost pro sebevyjádření, něco sdělit.“ (Lukas)
		„Je to výbornej trénink v psaní souvislejch textů.“ (Kateřina)
		„Já v práci píšu strašně málo, navíc v podstatě nepoužívám českou klávesnici, tak je to způsob jak se člověk trošičku udržuje.“ (higgsuv_boson)
		
		Přítomná je i kognitivní motivace, tedy fakt, že Scuk „otevírá nové obzory“ (Jan Beneš) pořádáním kurzů a seminářů na různá gastronomická témata. Více než polovina respondentů je zmiňuje jako silný důvod k účasti na projektu; například Vydra je chápe i jako protihodnotu za investované prostředky a práci: „Je skvělý, že ty semináře byly většinou zdarma nebo za režijní náklady. Přišlo mi to jako adekvátní protihodnota za tu vloženou práci.“ 
		7.1 Kulturní a sociální kapitál	
		Jedním z důvodů oslovených pro účast je fakt, že Scuk umožňuje svým členům přístup ke specifickým informacím a osobám, které jejich držitelé mohou přetavit do nejrůznějších forem společensky uplatnitelného kapitálu. Prvním příkladem je status znalce jídla, který je napřed před ostatními a funguje jako autorita a opinion leader; tomuto typu kulturního kapitálu a pozici „důvěryhodného přítele na telefonu“ (Scamorza) se ve svém okolí těší v podstatě všichni respondenti. Jan Beneš si všímá, že tento druh kapitálu je dostupný i méně aktivním členům: přestože v rámci komunity rozhodně nepatří mezi nejzarytější foodies, navenek působí jako privilegovaný informátor:
		„Určitě je tam i ta potěcha z toho, být o krok napřed. Je prostě skvělý, když můžeš na večírku lidem doporučit dobrou hospodu, o který ještě nevědí, nebo kafe, který ještě nikdy nepili, to má svoje kouzlo, svůj význam a svojí hodnotu – myslím, že je to společenskej kapitál jako blázen. Určitě je to jeden z důvodů, proč v tom zůstávat – je to příjemný, protože pak funguješ jako autorita v určitým oboru, to je vždycky dobrý. Přitom já sám dobře vím, že na Scuku nepatřím k těm největším střelcům, o tom jídle vím relativně prd, nesnažím se nějak aktivně vzdělávat, ale stejně jsem se dostal do toho, že když někdo z bývalých kolegů potřebuje poradit dobrou hospodu, kam vytáhnout hosta ze zahraničí, tak píše mně.“ 
		„Být o krok napřed“ skýtá i kompetitivní výhodu a zdroj pobavení, jak ukazuje higgsuv_boson a jeho hra s místními, obzvlášť pikantní v kontextu panující rivality Praha-Brno:
		 „V poslední době mi to přináší hlavně neskutečnej zdroj zábavy […]. Když jsem služebně v Brně, tak většinou někam jdeme s těma kolegama, a já mám hroznou radost z toho, když jdem do podniku, kterej oni neznali. Vždycky si to na Scuku najdu a pak jim řikám – No Bar který neexistuje[nedávno otevřený koktejlový bar v centru Brna, pozn.aut.], vy jste tam ještě nebyli? A už se z toho stal sport, že já je takhle terorizuju a oni říkaj – Prosimtě nepoučuj nás, kde máme v Brně hospody. Taková drobná kratochvíle.“
		Druhá, silně pociťovaná forma kulturního kapitálu, kterou Scuk svým hodnotitelům přináší, je pocit, že z něj informace nejen získávají, ale i jimi přispívají, a jsou tak hodnotnou součástí projektu, kterou vnímají jako užitečný nástroj ke „kultivaci a rozvíjení kulinárního vkusu“ (jak říkají Standardy) a zlepšování „úrovně české gastronomie“, abych citovala například hodnotitelku Martinu. Pocit poslání a možnosti k němu přispět je mezi mými respondenty silně přítomný – Scuk funguje jako platforma pro sdílení informací, odkud hodnotitelé kulturní kapitál nejen čerpají, ale dává jim i pocit, že svými vlastními znalostmi altruisticky a aktivně přispívají k jeho vytváření:
		„Vždycky si řikám, že člověk by měl dělat něco, co posouvá svět k lepšímu, a tohle k tomu určitě patří – můžu se podělit s veřejností o ty informace.“ (Kateřina)
		„Každej z nás má sklony remcat o jídle, doporučovat svým známým, co si myslí, že je dobrý a co ne.. takže když to může bejt takhle zveřejněný a hezky dohledatelný, proč se o to nepodělit. […] Když poznáš něco lepšího, tak tě to odradí od toho špatnýho, a je fajn to poslat dál.“ (Scamorza)
		„Když se tu začala ta gastronomie nějak obnovovat, tak všichni remcali, tady je to blbý, to když jedu do zahraničí, tam se najim dobře. Člověk ví, že když ty lidi nebudou vědět, co by mohli chtít, budou si myslet, že je to jenom o prachách, tak se to nikam nepohne. Takže hlavní motivace je, když se najde něco pěknýho a zajímavýho, tak to předat dál, už jenom kvůli tomu aby lidi do toho podniku chodili, aby prosperoval[…]. Aby měli provozovatelé tý restaurace nějakou zpětnou vazbu, že když to dělaj dobře, nesnažej se lidi vochcávat, snaží se přinýst něco novýho, tak že to má nějakej význam. Čímž dáváš impuls i těm dalším[…]. Jenom tak se může něco zlepšovat. Když budeme jenom sedět doma a nadávat, že pizzerie jsou hrozný, tak budou prostě hrozný. Prostě dávát co nejvíc na vědomí ty pozitivní příklady.  […]  Když jseš z něčeho nadšená, dává ti to strašně skvělej pocit, že to existuje, že tam můžeš jít, že dříve takovýhle věci třeba vůbec nebyly. Takovej ten pocit, že se to přece jenom klepe dopředu, i díky tomu Scuku asi.“ (Martina vidí potenciál poskytování informací pro zkvalitňovaní scény nejen směrem k veřejnosti, ale i provozovatelům restaurací)
		„Chtěl jsem lidem ukázat takovou civilní stránku toho jídla, že to, že je to dobrý, že v tom není nějaká zbytečná chemie, že to není jen otázka peněz. […] Že si můžou dojet koupit něco na Náplavku, jako já, a bude to stát stejně. Chtěl jsem bejt součástí nějaký instituce, která představuje to normální, nechemický jídlo jako něco, co nemusí stát dva tisíce.“ (Paul vnímá Scuk jako institucionalizovaný nástroj boje s předsudkem, že kvalitní jídlo musí být drahé, podobně jako Martina)
	 
		„Mně samotnýmu pomáhá, když vím, že někdo něco prošel a je to prověřený. Člověk ví, že musí projít deset podniků, aby mohl jeden s klidným svědomím doporučit – a když už teda tohle odpracuju, tak mi přijde dobrý se o to podělit.“ (Lukas)
		Hanka chce svými znalostmi pomoci zaplnit díry na mapě (viz Švelch, 2011); podobně jako Lukas vidí ve sdílení svých poznatků užitečnou směnu za informace ostatních:
		„Lidi se diví, že to dělám jen tak, abych přispěla k obecný informovanosti. Já Scuk používám hrozně ráda sama, ještě než jsem tam vstoupila, tak jsem se vždycky dívala, kde co je. No a zrovna v Hradci toho moc nebylo.. přišlo mi, že můžu právě v rámci tohohle regionu něčím přispět – tady toho teda není moc, ale přece jenom občas něco najdu. […] O jídlo se zajímám z různejch pohledů už dlouho, takže člověk získá pocit, že o tom malinko něco ví, že by mohl něčím přispět. Zvlášť v rámci regionu, kde ty informace nemá kdo jinej dát.“ 
		
		Scuk svým účastníkům přináší i různé formy sociálního kapitálu – může to být vnitřní uspokojení z příslušnosti k elitnímu klubu respektované autority, jak to potěšilo například Jana Beneše:
		„Hrozně mě to zaujalo a taky mi to dost lichotilo – osloví tě uznávanej recenzent restaurací s tím, že by ses mohl dělit o svoje zážitky z restaurací, to je super.“
			„Co si budem povídat, je to členství v klubu. […] Člověk je ješitnej.“ (higgsuv_boson)
				Scamorza elitní pocit jemně ironizuje, používajíc hyperbolické označení Scukařů jako foodnácků: „To se občas zmiňuje, scukařská hrdost, na to, že patříš do tý foodnáckovský elity.“
		
		Sociální kapitál má také podobu konexí, jaké popisuje například Jan Beneš, který je využil ve své novinářské profesi, Kateřina („poznala jsem lidi různejch profesí a zaměrení. Není od věci mít kontakty.“) nebo Vydra, který se díky Scuku dostal do české baristické komunity, ve které se dodnes aktivně pohybuje:
		 „Přes Martina jsem se vlastně dostal ke kafi, který jsem do tý doby pil tak dva tři hrnky ročně. […] Byl jsem na akci, kde jsem poprvý v životě pil fakt dobrý kafe a začal se o to od tý doby zajímat. Za espresso mašinou střídaly naprostý špičky český kávový scény.. a do týhle skupiny mi Scuk pomohl se dostat.“
		7.2 Vztahový kapitál 
		Kromě výše uvedených důvodů participace v průběhu sběru a analýzy dat čím dál silněji vyvstávala další motivace k účasti na projektu – je to silná emoční vazba a identifikace se skupinou, kterou jsem si konceptualizovala jako vztahový kapitál (Wasko a Faraj, 2005).  Vztahový kapitál ve skupině existuje, pokud její členové:
		„(...) se silně identifikují se skupinou, důvěřují ostatním v rámci skupiny, vnímají povinnost účastnit se skupinového života a uznávají a dodržují skupinové kooperativní normy.“ (ibid)
		Rozhovory se členy scukařské komunity u většiny z nich barvitě ilustrují vysokou míru vztahového kapitálu Scuku (jeden z mých pracovních kódů v rámci analýzy rozhovorů byl na základě toho nazván „lovebrand“49), a to ve všech výše uvedených aspektech, jak dokládají následující citace.
		
		Komunita a identifikace s ní je hodnotiteli silně prožívaná – z rozhovorů je zřejmé, že se respondenti cítí být součástí skupiny (Hanka: „Stydím se za recenze s chybami, to mě hodně mrzí – v tomhle smyslu se cítím jako součást Scuku a mám pocit, že nám to dělá ostudu.“), která jim poskytuje nejen výše uvedené externí benefity jako kontakty a příjemný společenský status znalce jídla, ale též naplňuje jejich vnitřní potřebu sdílení informací a mentálního i fyzického prostoru s někým, kdo má jim blízké hodnoty a názory, sdílí a přijímá jejich pohled na věc, na rozdíl od ne vždy chápajícího okolí:
		„My víme, že vyhledávat hospody podle Googlu je ta největší blbost.“ (higgsuv_boson; zvýraznění LK)
		„Proto se taky rádi scházíme uvnitř toho Scuku, protože víme, že mezi sebou to nikdo jako snobství nevnímá. […] Myslím, že jsou všichni trochu trhlí a snažíme se o nějakou společnou věc. […] Je hezký, když se můžeš s lidma, který jsou ti sympatický, podělit o nějakej zajímavej úlovek, těšíš se, že ti tam napíšou ´Jé, to je fajn, tam taky zajdu´.“(Martina)
		„Komunita asi láká všechny, to je prostě hrozně hezký.. se na vás těšim, abych tak řekla. Člověk se nemusí stydět za to, že ho zajímá jídlo, nemusí vysvětlovat, co je špatný na smaženým sýru.“ (Hanka)
		„...lidem z mýho okolí je tohle asi jedno. Minule měla kamarádka těstoviny, který vypadaly, že jí někdo nablil do misky, i to tak smrdělo, tak jsem jí řikala – no to si děláš srandu. A ona jen – dyť to je v pohodě, je to teplý. […] Nejvíc si ze mě dělaj legraci, že jezdím z Modřan na kávu do Šálku [oblíbená kavárna s výběrovou kávou v Karlíně, pozn.aut.]. Když víš, že takových lidí je víc, necítíš se jako magor. Dost se ztotožňuju s takovým tím článkem, co tenkrát psala Klára50 na blogu, jak je vděčná za ty lidi. […] I když se vzájemně neznají, všichni jedí ze svejch talířů, nevadí jim šahat si do jídla, olizovat stejný lžíce a kašlou na to, že se vidí poprvý v životě. “
		Z výše uvedených citací je kromě radosti z komunity jasně zřejmý moment vnímané odlišnosti vůči okolí (distinction), kterou tematizuje i Jan Beneš, uvědomujíc si na příkladu vnímání kávy menšinovost a určitou odtrženost foodie životního stylu:
		„Je otázka, jestli my to nemáme zkreslený, protože se jako pohybujem v určitý bublině, v tomhletom. Máme tu vyhipstrovanou revoluci malých podniků a pražíren, ale široká populace si podle mě pod pojmem filtrovaná káva představí takovou tu vyžilou servírku v americkým filmu, jak rozlejvá truckerům něco z ohříváku.“ 
		Vymezování se rozhovory vine jako červená nit, jak už jsme v průběhu práce několikrát zmínili. Podvědomé i vědomé dělení světa na my a oni je logickou součástí subkulturního diskursu, „přispívající k pocitu komunity a sdílené identity, společného zážitku a pocitu náležitosti“, jak o tom píše Thorntonová (Thornton, 1996: 111) v pasáži věnované vnímání mainstreamu a disparaged other (tedy to, k čemu je danou subkulturou pociťován despekt, co je shazováno). Vůči okolí a široké veřejnosti panuje u Scukařů vesměs přijetí nepochopení jako faktu (viz Jan Beneš výše) a snaha o edukaci, popisovaná v části o kulturním kapitálu; odstup však lze formulovat i ostřeji a sebejistěji, jako například Scamorza:
		„Lidi maj pocit, že jsme přísný a ufrflaný, a proto jim asi připadáme stejný, protože všichni máme poměrně vysoký nároky. Možná to někdy působí moc arogantně, ale podle mě to souvisí s tím, že nejsou schopný si pořádě sesumírovat svůj názor, takže jim pak přijde ošklivý, že je někdo schopnej napsat o knedlíku, že je okoralej, protože prostě byl.“
		Nejvýraznější marking distances (naznačování odstupu v poli sociálních pozic a životních stylů, viz Bourdieu, 2010, 1998) nastává směrem k jiným platformám, věnujícím se gastronomii. Jsou to jednak klasická média, především tisk:
		„Je to vyloženě založený na kolektivní inteligenci, což je třeba věc, kterou Petra Pospěchová [recenzentka restaurací v deníku Hospodářské noviny, pozn.aut.] nikdy mít nebude, protože kdo by jí to jako říkal, ona kolem sebe nemá žádnou komunitu. Ona je ten osamělej solitér, co jí akorát choděj tiskový zprávy. Určitě se jí nestane, co nám, že jde někdo po Praze, vyfotí nový pekařství, někam to nasdílí a dá mention Scuku.. to je prostě boží.“ (Michalin pohled na omezené možnosti tradičních recenzentů, nevyužívajících široké informační sítě sociálních sítí)
		„Když už mám čas se tím zabejvat, tak koukám spíš ven - na český scéně není nic tak kvalitního, aby mělo smysl s tím trávit čas, Cuketka je tady pro mě zdaleka nejzajímavější a nejkvalitnější obsah.“ (Lukas vyjadřuje víru v nadřazenost Cuketkových projektů nad ostatní české kulinární obsahy, i orientaci na vlivy a inspiraci ze zahraničí, která je v komunitě rovněž přítomná.)
		Kateřina a Petr Werner komentují nedostatečnou erudici a netransparentnost gastronomických portálů, založených na rozdíl od Scuku na neregulovaném vox populi:
		„Scuk konečně dal odpověď na mojí poptávku po portálu, kterej nabídne relevantní informace o tom, kde se dá dobře najíst. Veřejný gastroweby, takový ty třeba českéhospůdky.cz, mi tohle neposkytujou, protože to nesplňuje to, aby tam psali lidi, který aspoň v nějaký míře rozumí věci.“
		„V Brně je hodně populární Fajnšmekr.cz, to jsou neuvěřitelný kydy tam, laický pocity a dojmy. Na začátku jsem byl naivní, jakože ten crowdsourcing je dobrej v tom, že kdo chce psát, tak může, ale ono někdy může chtít psát pako a teď se to blbě filtruje. Takže nějakej ten test a bodování [myšleno výběrový filtr Scuku, pozn. aut] je fakt dobrej nápad. [...Fajnšmekr] je ukázkovej případ špatně fungujícího serveru o doporučení restaurací, jsou tam zcela zjevně fejkový [falešné – hovorový výraz vycházející z anglického fake, pozn. aut.] recenze, kde si to ten provozní píše sám na sebe.“
		Za netransparentní algoritmus je kritizována i poměrně etablovaná instituce české gastroscény, totiž žebříček Pavla Maurera (www.grandrestaurant.cz), který to schytává i za hlasování veřejnosti jako „Zlatý Slavík“ (Martina), případně příliš snobský a povrchní přístup (Paul). Petr Werner mu vyčítá ještě nevypovídající hodnocení:
		„Prdlý, to jeho známkování – obsluha jednacelájedna, prostředí jednaceládva – co to je za informaci? Když jsem mu tehdy psal, aby zveřejnil přesný statistiky, kolik lidí hlasovalo a ukázal ty grafy, ne jenom výsledky, tak mi napsal, že je to jeho obchodní tajemství. Podle mě je to prostě proto, že něco skrývá, nevěřím na to vůbec.“
		Vzájemná důvěra, panující v komunitě Scuku a založená na sdílených standardech a pozitivní zkušenosti s ostatními51, je explicitně formulována například Scamorzou:
		„Znám ty lidi, co tam píšou, vím přibližně, jaký mají nároky, takže vím, že na to můžu ostatní odkázat, protože to má nějakou záruku názoru a toho, že mají stejný nebo ještě vyšší nároky než já.“
		Tato důvěra ve sdílenou laťku může dokonce existovat i nekriticky, bez osobní zkušenosti s hodnotiteli, jak dokazuje rozhovor s Hankou: „Píšou tam lidi, kterým, i když je vůbec neznám, prostě věřím, že mají podobný názory, nároky jako já. Vědí, o čem píšou, a není to anonymní.“ 
		Kromě horizontálně fungující důvěry k ostatním hodnotitelům panuje také silný respekt, důvěra a až vděčnost směrem k osobě zakladatele a “vůdce“, i jeho značce Cuketka.cz. Pro některé z oslovených představuje od počátku záruku kvality a smysluplnosti projektu:
		„Jakmile je tam Martin, tak je to dobrý. Kdyby mi napsali z Apetitu, tak bych do toho nešel. Má rozumnej přístup, tak se dalo předpokládat, že i jeho projekt bude rozumnej.“ (Petr Werner s lehkou nadsázkou kvituje jak Cuketkův kredit, tak filtraci přispívajících)
		„Asi mě zaujalo, jak kvalitně Cuketa píše, jak je to kvalitní ve srovnání se všema ostatníma časopisama a jinýma srandičkama, který jsou spíš povrchní a pro masy. […] Dlouho a intenzivně se tomu [myšleno gastronomie, pozn. aut] věnuje, takže když z něj něco vypadne, mám k tomu respekt. Je to prostě ústřední osoba, kterou si myslím, že takhle nějak podobně respektujou i všichni ostatní. “ (Lukas)
		„Martin to celý dává dohromady, společně to s Míšou koordinujou, což je strašně záslužná práce. Je skvělý, že takhle chytrej člověk něco takovýho dělá.“ (Martina)
		Vnímaná povinnost účastnit se kolektivního života je zřejmá například z nepříjemných pocitů z nízké intenzity přispívání recenzemi:
		„Myslím si, že ideální je psát tak 2 recenze za měsíc. Někdy se to daří, ale teď je to se mnou spíš špatný. […] Určitě bych chtěla psát víc. Přijde mi, že poslední dobou toho na Scuku přibývá hrozně málo, a to je blbý.“ (Martina)
		
		„Teď nepřispívám vůbec, proto mě těší, že eště jezdím na ty akce, že mě ještě zvou, z nějakýho sentimentu. Tak dva roky jsem nic nenapsal.. Je to ostuda.. bylo by super, kdybych se nějak vymotivoval a dokázal ty věci z Hong Kongu dát na Scuk, to by bylo bezva.“ (Petr Werner)
		„Doufám, že tomu dávám dost. Teďka rozhodně ne. […] Mně se líbí, když se s těma ostatníma můžu potkat, že mám pocit, že se aspoň nějak udržuju, že jsem v kontaktu s ostatníma a vím, co se děje“ (Jan Beneš)
		Higgsuv_boson kromě pocitu závazku dělit se o získané informace popisuje „Scukařskou povinnost“ také jako impuls ke změně chování, jakési „superego“ vítězící nad vlastní pohodlností:
		„Vždycky řikáme: seděli bysme doma, ale máme scukařskou povinnost, tak jdem. My jsme měli v lyžáku takový heslo – Pít, když ti to chutná, to umí každej. Prostě si řeknem – půjdeme to prozkoumat, třeba z toho bude recenze.[…] Teď mám třeba připravenou brněnskou Avii, kterou musim napsat, protože už jsem tam byl asi dvacetkrát. Mám to připravený, ale nedostal jsem se k tomu. Člověk je pak takovej provinilej, že ví, že by to napsat měl, že když už ty informace má a chce to takhle dělat, tak by se měl o ty informace dělit. Neměl by bejt línej a měl by tu recenzi napsat.“ 
		Starost o udržování komunity je patrná i v zodpovědnosti, pociťované směrem k jejím čerstvým členům:
		„měli by dostat nějakýho garanta, co se jich ujme. […] aby měl garantovaný, že když něco napíše, tak to někomu pošle, že to někdo ohodnotí, ať už pozitivně nebo negativně, ale že to prostě neupadne v zapomnění.“ (higgsuv_boson)
		Dodržování skupinových norem široce dokumentuji již v kapitole věnované analýze regulačního procesu kvality v předchozí šesté kapitole – oslovení Scukaři se (až na popsané výjimky, nepředstavující však „patologickou“ odchylku zcela znemožňující jejich fungování v komunitě) ztotožňují se Standardy a Etickým kodexem, sdílí kvalitativní kritéria a myšlenkovou linií skupiny (like-mindedness) – ostatně toto nastavení funguje do značné míry jako přístupový filtr, jak si ukazujeme výše na komentářích správců i hodnotitelů. Jednotnou linii, vycházející od správců (Paulův přítel je prý s nadsázkou nazývá „opinion-makers ze Střešovice 90210“) a udržovanou komunitou, reflektují oslovení hodnotitelé jako něco od začátku daného, co zároveň funguje jako užitečné směrování, dávající Scuku jasnou tvář a usnadňující veřejnosti orientaci – jak to (s použitím náboženské terminologie) formuluje (velmi v souladu s vyjádřením správců) například Lukas, zdůrazňujíc jednotnost jako jasně pozitivní vlastnost Scuku, kterou komunita aktivně ochraňuje:
		„Je to linie, kterou reprezentuje Cuketa, a kolem něj se nějak sdružili lidi, který se s tím taky nějak můžou ztotožňit. Nemyslím si, že by to bylo tak, že se sešlo padesát úplně rozdílnejch lidí a pak teprve vznikal jejich společnej názor. První bylo slovo [smích]. […] Když tam přijde někdo, kdo bude mít ten názor úplně jinej, tak se nechytne, prostě ho ta komunita exkomunikuje. Jestli má někdo ňákou jinou linii, tak ať si jí jde vymejšlet někam jinam. [smích] Podle mě totiž když tam ta linie chybí, tak to přestává okamžitě bejt zajímavý, jak pro lidi, co jsou vevnitř, tak pro lidi, co se k tomu vztahujou zvenku. Když je to nějaký plytký, neurčitý, rozdílný kvality a názory polarizovaný, tak proč bych to čet?“
	7.2.1 Diskuse ke vztahovému kapitálu – Scuk jako možný zdroj ontologického bezpečí

		Komunita Scuku tedy zdá se pro své členy představuje naplnění určité potřeby sdílet svůj existující zájem o jídlo a nakumulovaný kulturní kapitál v této oblasti, který pociťovali už před svým příchodem na Scuk. Poskytnutí platformy pro tuto potřebu si velmi přesně uvědomují i sami správci Cuketka a Michala:
		„Tady bylo vakuum po komunitě – spoustu lidí najednou zjistilo, že je jídlo začíná bavit, ale nemaj si to kde říct, seznámit se s ostatníma. Ne každej má čas na to, budovat si blog, ale současně když do toho jídla investuješ hodně času a peněz, tak to chceš předat – a najednou když máš tu možnost dát doporučení ne svejm pěti kamarádům, ale násobnýmu počtu lidí, tak je to dost zajímavá motivace. [...] To je prostě univerzální potřeba – vem si nějakýho modeláře, kterej si nejdřiv lepí něco ve sklepě, ale pak to stejně veme a jde s tím do nějakýho modelářskýho kroužku, pokecat si o tom s ostatníma. Chceš se o tom prostě s někým bavit, podělit se, když najdeš něco skvělýho, a je úplně jedno, jestli je to klub kajakingu, modelářství nebo lezení po horách. Nám se prostě podařilo zaplnit určitý místo.“
		I přes tuto trefnou sociálně-psychologickou reflexi jsou ale sami překvapení směrem, jaký Scuk nabral: 
		„Na začátku byl ten katalog a my jsme věděli, že se to někam posune, ale nevěděli jsme kam. Sami jsme strašně příjemně překvapený, kolik lidí se skamarádilo, jak je to chytlo. Ty lidi se najednou začali potkávat i ve fyzickym světě, navazovat spolu vztahy. Vznikla komunita, která s tím katalogem vlastně nemá zas tak moc společnýho.“
		Vznikla tedy skupina s velmi silným vztahovým kapitálem, která svým členům poskytuje jisté ukotvení ve světě skrze možnost sdílet životní prostor s podobně smýšlejícími lidmi, pozitivně i negativně definovat svou identitu (co jsem a co nejsem), obklopit se známým a důvěryhodným. Proto se (podobně jako o tom mluví Jakub Macek ve svém příspěvku o sociální kuraci – viz Macek, 2012a) na základě zjištění z rozhovorů domnívám, že účast na projektu Scuk.cz je pro oslovené atraktivní také proto, že pro ně (pochopitelně v různé míře, závisející na osobnostních charakteristikách a míře zapojení do komunity) podvědomě funguje jako zdroj ontologického bezpečí (viz Volek, 1998).
		 
		„Mně přijde, že lidi ze Scuku každej něco speciálního uměj. A když můžu bejt součástí toho, tak to znamená, že já taky umím něco speciálního, na co můžu bejt hrdá.[...] Když si vezmu všechny ty akce, který byly od  Scuku, který mě hrozně bavily, prostě jsem si na starý kolena konečně našla něco, co mě baví. Takže pro mě je to taková srdcovka, než že bych tam hledala, kam půjdu na jídlo.“ (Elena)
		„[děkuju za tu záslužnou činnost] všem, co se na něm podílejí, protože díky SCUKu se mám na světě prostě líp. Baví mě všecny společné akce, se kterými mají Michala s Martinem spoustu práce, baví mě chodit s Gerbillem po putykách, klábosit s Myvalem o tom, co zase pekla, mám radost vždycky, když mi někdo z kolegů scukařů napíše, že bude v době oběda kolem Staromáku a jdeme spolu nebo když mi Svačinka, kterou jsem vůbec neznala poslala recept na levandulové bábovičky,  děsně se těším na společné vietnamské vaření, zkrátka SCUK je vážně bezva, a to úplně pomíjím jeho původní poslání mapovat dobroty.“  (z blogu Scukařky kacka_zvykacka52; interpunkce nechána v původní podobě)
		Těmto dvěma příspěvkům je kromě silného emocionálního náboje, svědčícího o prožívání příslušnosti ke skupině a svého já skrze ni, společné také zachycení proměny modu operandi Scuku od recenzního serveru-služby směrem ke komunitě, včetně závěrečného náznaku, že původní záměr („mapovat dobroty“ a hledat, kam jít na jídlo) se stává lehce druhotným. Tento náznak odráží aktuální realitu Scuku - nové texty přibývají výrazně pomaleji, než dříve (což ostatně reflektuje jako problematické i několik respondentů). Od začátku května je na Scuku veřejně viditelná jediná recenze, část z oslovených hodnotitelů má ostatně za sebou více než roční pauzu v psaní recenzí.53 
		Případ Scuku tak zdá se podporuje zjištění Waskové a Faraje (2005) o neexistujícím vzájemném vztahu mezi vztahovým kapitálem a uživatelskou aktivitou – ovšem ze zcela opačné perspektivy. U jimi zkoumané právnické poradní sítě tento kapitál v podstatě neexistuje, ale uživatelé stejně přispívají; ve mnou analyzované komunitě je vztahový kapitál velmi vysoký, ale jeho prožitek se netransformuje do tvorby textu. Domnívám se, že důvodem této opačné polarity je odlišný charakter zkoumaných komunit - zatímco Wasková a Faraj zkoumali profesně zaměřenou síť, motivující své přispěvatele především budováním reputace v kompetitivním oboru, se Scukem se pohybujeme ve sféře volného času a zálib, kde se mnohem více projevují emoční vazby a citové investice.
		Důvodů pro popsanou stagnaci obsahu lze odhadovat několik – určitě k němu přispělo zintenzivnění styků mimo samotný virtuální prostor serveru Scuk.cz, kdy recenze, dříve představující v podstatě jedinou platformu pro „setkávání“, přestala být klíčovou aktivitou, jak to v interview reflektuje i sám pan Cuketka. Potřebu komunikace navíc saturují i jiné kanály, jako je Twitter či Facebook (v jedné z výše uvedených citací o tom mluví například Jan Beneš; Elena si také všímá, že „člověk může být v obraze i přes nesledování Scuku, díky Facebooku a společným akcím. […] Lidi napíšou tři věty na Facebook a už se neobtěžujou s recenzí.“). Několik z mých respondentů je zapojeno do jiné publikační aktivity, například vlastních blogů54. Druhé skupiny příčin této nižší frekvence přibývání obsahu Scuku jsem se dotkla již v části analýzy věnované nárokům na kvalitní text – mapa Scuku je do jisté míry saturována a hodnotitelé mohou mít tak přísná vlastní měřítka na to, co by měl text splňovat po stránce formální i obsahové, že jejich výsledkem může být řádově nižší produkce, jak o tom mluví například Martina: „Je jasný, že ze začátku to jde samo, po roce už se ta motivace hledá hůř. […]co najdeš jakoby úžasnýho, v Praze, aby to stálo za to to napsat?“
	7.3 Shrnutí analýzy motivací
		Scuk.cz je pro oslovené hodnotitele zdrojem sociálního i kulturního kapitálu – díky účasti v něm zastávají ve svém okolí pozici opinion leaders v gastronomické oblasti, patřících do jistého exkluzivního (ve smyslu restrikce přístupu) klubu. Server jim také zároveň umožňuje sdílet jejich vlastní dříve i průběžně kumulovaný kulturní kapitál v této oblasti a přispívat tak k jejich pocitu zlepšování celkového stavu gastronomické scény v Čechách. Přítomná je i motivace tvůrčí, tedy naplnění potřeby psát (desire to text), a také kognitivní, vzbuzovaná nabídkou pořádaných seminářů a inspirativního prostředí komunity, kde se mohou hodnotitelé učit od sebe navzájem. Jako silný motivátor k účasti jsem ve zkoumané skupině identifikovala také kapitál vztahový, který je v rámci Scuku výrazně přítomen (byť jednotliví respondenti ho samozřejmě prožívají s odlišnou intenzitou). Scuk je pro hodnotitele prostorem důvěry, myšlenkové blízkosti, sdílených hodnot a norem (jak to lakonicky shrnuje jeden z oslovených členů městských subkultur popisovaných v knize Kmeny: „Děláš věci, který máš rád, a neděláš to sám. Máš partu, a to je na tom to dobrý“; Veselý, 2011) a může tedy fungovat jako zdroj ontologického bezpečí. Podobně jako Wasková a Faraj (2005) jsem nenalezla souvislost mezi vztahovým kapitálem a častějším či kvalitnějším přispíváním ze strany uživatelů – v případě Scuku se začal tento kapitál realizovat jinými formami participace, než je tvorba recenzí, a z obsahového pohledu se tedy web aktuálně nachází ve fázi určité stagnace.

	Závěr
		Jak říká sám zakladatel projektu i někteří hodnotitelé, se Scukem se „skamarádí“ jenom ten, kdo má podobný náhled na gastronomii. Moje analýza rozhovorů s hodnotiteli a dalších komunitních textů vskutku poskytuje obraz společenství do značné míry podobně smýšlejících lidí (tento rys jsem si při analýze nazvala „like-mindedness“), sdílejících Cuketkův kvalitativní standard, odpovědnost hodnotitelské role a přijímajících panující regulační opatření bez větších rozporů. Jím zastávaná diskursivní linie kvality v jídle je totiž vtělená do výběrové procedury (dotazník pro zájemce) i do formální kodifikace kritérií (Standardy hodnocení) a značně usnadňuje následnou práci s obsahovou regulací – výběrem hodnotitelů s podobným mentálním nastavením (i přes odlišná zázemí, zkušenosti a profesní specializaci) se zvyšuje pravděpodobnost přijetí komunitních norem. Ne že by neexistovaly divergence a kontroverze, negociované jak vnitřně (jak ukazuje případ hodnotitelky Kateřiny a její odlišné vize), tak formou vzájemného hodnocení recenzí formou palcování a komentářů; část z nich se však pohybuje v pásmu tolerance (otázka délky a literárního stylu recenze), o zbylé případy „extrémní deviace“ od norem se komunita zpravidla postará. Scuk.cz disponuje i prostory pro kolektivní negociaci kvality (například diskusní fórum), aktuálně však nejsou – pravděpodobně následkem panujícího statu quo - využívány.	
		Nečekaným zjištěním z rozhovorů s respondenty je míra zodpovědnosti, s jakou hodnotitelé k psaní textů přistupují, výše jejich nároků na kvalitní recenzi (aplikovaných na druhé, ale především na sebe) jdoucí v několika ohledech nad rámec správcovských požadavků – jedná se například o absolutní požadavek jazykové správnosti nebo silně vnímané kritérium přidané hodnoty textu, tedy potřeby přinést v něm novou či zajímavou informaci. Intenzivně prožívaný vztah s komunitou a identifikace a respekt k hodnotám Scuku i ostatním hodnotitelům, které ilustruji v kapitole o motivaci, slouží hodnotitelům jako další amplifikátor subjektivního filtru na publikované texty. Proto se domnívám, že tato sebe-regulace se přidává ke všem popsaným externě nastaveným opatřením, a hraje velmi zásadní roli v regulaci obsahové kvality – dle mého soudu druhou největší po prvotním výběrovém sítu. Zároveň slouží i jako regulátor kvantitativní – nároky na formální i obsahovou kvalitu textu, blíže popsané v kapitole 6.4.3, mají někdy až inhibitivní vliv na sepsání recenze.
		Oslovení hodnotitelé prožívají také poměrně intenzivní emoční vazbu k projektu, jejíž síla mne někdy až překvapila (v průběhu analýzy jsem tento fenomén kódovala jako „lovebrand“). Tuto vazbu a souznění s komunitními normami, hodnotami i životem (další projev „like-mindedness“) jsem si  konceptualizovala jako vztahový kapitál (viz Wasko a Faraj, 2005). Tento kapitál může členům komunity v různé míře sloužit jako zdroj ontologického bezpečí (ve smyslu obklopení se blízkým, sdílenými hodnotami, utvrzením či konstrukcí vlastní identity) a představuje tak podle našich závěrů jednu z motivací k participaci – spolu s kapitálem kulturním (distinktivní kompetence v oblasti gastronomie, dávající svému nositeli status znalce jídla a opinion leadera pro své okolí) a sociálním (získané kontakty a pocit členství v elitním klubu). Podobně jako Wasko a Faraj jsem ani já nenalezla existující vztah mezi vztahovým kapitálem a přispíváním texty, avšak v mém případě z opačné perspektivy – komunitní život off-line částečně nahradil dřívější výsadní postavení recenze jako komunikační platformy a Scuk tak přichází o obsah.
		
		Mnou oslovený vzorek Scukařů tedy skýtá obraz poměrně jednotné a  sounáležící komunity angažovaných milovníků jídla, jimž aktivitina v rámci Scuku poskytuje naplnění potřeb i ukotvení ve světě (nezávisle na délce členství v komunitě). Tento výsledný obraz mi dal vzpomenout na komentář Vladimira 518 k jím spolueditované knize Kmeny, která se podobně jako tato práce zabývá existencí zájmových komunita a ideových subkultur, nazývajíc je souhrnně „městskými kmeny“: 
		„Největší překvapení bylo, že v týhle zemi existuje takový množství vlastně šťastnejch lidí. Protože věnovat se něčemu s láskou, něčím naplnit svůj život, to je samozřejmě strašně osvobozující prvek. To pro mě bylo zásadní zjištění.“55  
		Uvědomuji si však limity své kvalitativní studie pro formulaci obecných závěrů bez jejich dalšího ověření dalším šetřením, například formou dotazníků nebo zapojením uživatelů serveru z řad veřejnosti, či analýzou mediálního obrazu Scuku.	Mnou sebraný materiál by také mohl sloužit jako data pro jakýsi sociologický „časový snímek“ vnímání jídla a s ním spojeného životního stylu určitou skupinou jedinců v daném prostoru a čase, včetně bližší analýzy kritérií kvality uplatňovaných na recenzované podniky, která nebyla předmětem této práce. Zajímala by mne i sémiotická a diskursivní analýza Scuku, na kterou v této práci rovněž nebyl prostor – například z některých vyjádření a volby lexika je vidět, že o své participaci na projektu uvažují v intencích práce i (ať už s nadsázkou či bez) náboženské terminologie, blíže by se dali prozkoumat i nositelé subkulturního kapitálu (osoby i předměty), diskursivní struktury stojící za vnímáním kvality i pocity odstupu vůči mainstreamu, které hodnotitelé i správci vyjadřují.
		Zajímavou otázkou je také replikovatelnost tohoto modelu, případně srovnání Scuku s  fungováním jiných existujícími zájmových komunit – má analýza naznačuje, že Scuk.cz je intenzivně vystaven na kreditu a autoritě svého zakladatele a myšlenkovém souladu komunity, což dle mého soudu není jednoduše, rychle, ani univerzálně aplikovatelné jinde. (Jeden z respondentů s nadsázkou říká, že „jediná další takhle dobře fungující komunita je nornik.net“, tedy fórum hodnotící erotické služby.)
		Jak v části věnované analýze kvality, tak motivací jsem u Scukařů narazila na moment, který by se dal vyjádřit latinským citátem Quod me nutrit me destruit - „co mě živí, mě také ničí“. Silný tlak na kvalitu a existence Scuku jako komunity, nikoliv pouze webového katalogu restaurací - tedy dva rysy projektu, které v prvním případě stojí v jeho samém základu a v druhém představují jeden z jeho postupně vyprofilovaných atraktivních a pozitivně vnímaných „vedlejších produktů“ - mají paradoxně (částečně) na svědomí upozadění obsahové stránky a jistý aktuální útlum projektu.

	Summary
		In this thesis, we were aiming at a comprehensive description of the user motivations and qualitative regulation measures used in a specific case of user-generated content – restaurant review site Scuk.cz, based on texts provided by a closed, carefully selected community of reviewers. 
		In the theoretical part, we first present the theoretical concepts of reputation systems, Carpentier´s negotiated quality and Bourdieu´s concepts of social and cultural capital and its later derivations. The research was based on qualitative respondent interviews, completed by textual documents when appropriate. We analysed our data set using the thematical analysis and coding method, allowing us to search of patterns of experience in the relevant research fields.
		We described the different qualitative regulation measures applied by administrators of the group and their mutual relations, as well as the process of appropriation and negotiation with these measures on the side of reviewers. We suggest that the key measure is the primary selection of people, creating a community of like-minded individuals sharing the founder´s view on quality and facilitating further acceptance of community codes and norms. On the top of these measures we discovered a very strong regulative working on the individual level of reviewers – their own  qualitative criteria applied on published reviews not only mostly match criteria claimed by administrators, but they even surpass them in their requirements of correct language, perfected form and added value of the text. This responsibility represents another important layer of  quality control and actually also has impact on quantity of content, as these reviewers´ requirements can prevent a text from being written or published if it is not considered useful or good enough.
		Motivations to participate include desire to text, cognitive motivation (seminars provided by the community on different culinary issues) or social capital in the form of useful contacts and „elite-club-member“ feeling. Cultural capital takes the form of specialised competence and information to be shared both on-line, through the Scuk site (which is perceived as a contribution to elevation of the local culinary scene niveau) as well as in the reviewers´off-line social environment, granting them status of opinion leader in the matters of food. We were surprised by the level of emotional involvement and community identification found during the research, leading us to suggest relational capital as another important motivation factor, providing community members (with  intensity differing from one individual to another, of course) with ontological security.
		We conclude with hypothesis that two of important and positively perceived Scuk.cz´s features – regulated quality and community life outside the web itself – paradoxically lead to less site content and reduce the site´s functionality. Also, limitations of our study and its possible further use in media research are discussed.
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	 Ne 
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	Používá technologii Dokumenty Google
	Příloha č. 4: Plný text dokumentu „Kodex hodnotitele“
	Následující pravidla jsou vyjádřením naší společné snahy o poctivost a transparenci hodnocení. Každý ze Scukařů se zavazuje k jeho dodržování.
	1. Hodnotitel píše recenze zodpovědně a pravdivě a nezneužije své hodnocení ani postavení průvodce Scuk.cz k útokům ani nebude prostřednictvím recenzí šířit nepravdivé informace s cílem poškodit hodnocený podnik. 
	2. Hodnotitel si uvědomuje dopady veřejného hodnocení na cizí živnost nebo podnikání. Zejména bere v potaz podniky krátce otevřené / podniky ve startovním provozu. 
	3. Hodnotitel má právo psát své recenze pod přezdívkou. Zároveň ale nepublikuje nic, pod co by se nebyl ochoten podepsat vlastním jménem nebo sdělit na veřejnosti. 
	4. Hodnotitel nesmí hodnotit podniky, ve kterých má přímý osobní nebo finanční zájem. 
	5. Hodnotitel si vždy hradí útratu sám. Pokud si hradí útratu sám a využívá při platbě za zboží nebo služby slevu třetí strany, bude o tomto informovat ve své recenzi. 
	6. Stejně tak hodnotitel uvede všechny slevy, dárky nebo pozornosti, které dostal, i kdyby to bylo bez jeho přičinění. 
	7. Hodnotitel při každé návštěvě vystupuje jako běžný zákazník a nijak se předem neohlašuje. Pokud hodnotí podnik, kde je jeho totožnost známá, vyjeví to ve své recenzi nebo recenzi napíše tak, že to bude zřejmé z kontextu. 
	8. Hodnotitel se ve svém hodnocení vyhýbá předsudkům. Pokud jsou natolik silné, že ovlivňují jeho hodnocení, vyjeví je v recenzi. 
	9. Při senzorickém hodnocení jídla a pití nenechá hodnotitel ovlivnit své hodnocení vlastními potravinovými fóbiemi, zvyky nebo alergiemi. Pokud se vyskytnou, tak je v recenzi vyjeví. 
	10. Hodnotitel si uvědomuje možnost chyb a mylných závěrů ve svém hodnocení. Pokud si hodnotitel není jistý ohledně určité části recenze, vyjádří svou pochybnost do recenze. 
	Příloha č. 5: Plný text dokumentu „Standardy a hodnocení na Scuku“
	Po téměř dvou letech provozu a analýze dosavadních recenzí a hodnocení vydáváme aktualizaci návodů na hodnocení. Cítíte to určitě také sami, když se v průběhu času stáváte přísnějšími a spolu se vzrůstajícími zkušenostmi se vaše vlastní kritéria postupně korigují.
	Tenhle samovolný a logický proces chceme těmito ucelenými pravidly podchytit a hlavně sjednotit, abychom skrze hodnocení na Scuku mluvili stejnou řečí. Nelekejte se, že se kritéria nebo pohled změnil oproti úplným začátkům nebo vašim dřívějším recenzím. Pro Scuk je to pouze přirozený vývoj a posune nás dopředu (k přesnějšímu hodnocení a neprůstřelným tipům)!
	Tyto guidelines neberte jako zakonzervované dogma a pojďte o nich diskutovat v diskuzním vláknu o standardech. Ptejte se a navrhujte případná vylepšení nebo vlastní nápady.
	Zásadní změny se dají shrnout velmi snadno. Všechny body vám postupně vysvětlíme prakticky:
	Nově vás budeme pošťuchovat směrem k silným a výstižným resumé s krátkými recenzemi, které jsou z 90 % o jídle.
	Řekneme si přesně, kdy raději nehodnodit.
	Z hlediska přísnosti na podniky utahujeme — buďme klidně o stupeň přísnější. Pro každou kategorii podniků jsme připravili Scuk standard, který pro ně sjednotí střed hodnotící škály.
	Určíme si i základní jevy a faktory, které podniky ze Scuku zpravidla diskvalifikují.
	Definitivně jsme rozhodnutí mít na Scuku spíše méně podniků s určitým standardem; bílá místa na mapě jsou řádově menší zlo než protežování špatných regionálních podniků, které by jinak neobstály a navíc shodily úroveň Scuku.

	1) Ideální recenze na Scuku? Krátká, s výstižným resumé a o jídle
	Ideál recenze na Scuku se nemění nijak dramaticky. Nový formát jsme změnili tak, aby se vám psal snadněji a aby čtenáři získali co nejrychleji informaci o tom, proč vůbec do podniku vyrazit. 
	Více o jídle, více o jídle, více o jídle! Pokud na něčem recenze stojí, tak je to zhodnocení toho, co vám v podniku chutnalo/nechutnalo, co dobrého jste si tam koupili a jak kvalitní to bylo. Neplést s tím, že budete v recenzi vypisovat nabídku obchodu nebo jídelníček — to tam nepatří. Pokud už se chcete nabídkou zaobírat, vypíchněte opravdu jen to, čím je podnik výjimečný.
	Nás všechny i čtenáře Scuku zajímá v prvé řadě praktické zhodnocené kvality toho, co jste měli na talíři nebo toho, co jste si odnesli domů s nákupem. A s tím související odpověď na hlavní otázku každého: Proč a za čím do podniku vůbec vyrazit?
	Určitě to nezaměňujte s tím, že budete vypisovat obsah talířů nebo nákupního košíku do poslední bylinky. To opravdu není podstatné. Klíčové je to, jak dobré to bylo, z jakých surovin, jak to bylo připraveno a jestli vám chutnalo. Vždy pomůže uvedení do kontextu podle typu kuchyně, srovnání s podobným jídlem jinde a hlavně zhodnocení toho, jestli vás uspokojil poměr cena výkon.
	Méně o prostředí a servisu! Víme, že jsme vám ze začátku psali, že máte dobře zhodnotit i prostředí i servis. Nově jsem ale přesvědčení o tom, že jsou to v našich recenzích ty nejméně atraktivní a praktické informace. O službách a prostředí se rozepistujte podrobněji pouze tehdy, když je potřeba vyzdvihnout slabou či silnou stránku nebo upozornit na něco specifického. V ostatních případech, kdy na prostředí a servisu není nic zásadního, klidně vyjděte s minimem textu a nechte to jen na hodnocení.
	Méně slohu, příběhu a okolností návštěvy! Platí pro všechny, kteří vnímají recenzi jako pokročilý slohový útvar, okolo kterého je potřeba vybudovat příběh. Prosíme — nestresujte se s tím! Pokud zrovna nemáte náladu na budování recenze jako článku, klidně si střihněte věcnou a opravdu krátkou recenzi rovnou k věci. Naopak, pokud bylo místo a zážitek něčím zvláštní, neberte to jako omezení. 
	V recenzích klidně začněte rovnou u jídla nebo u nákupu. “Omáčku” okolo si nechte třeba i na konec, nebo ji vypusťte či zkraťte. Víme, že ideální rozsah, kde se dá říct vše podstatné, bývá okolo tří odstavců textu.
	Výstižné zhodnocení, které zastřešuje vaše doporučení (nebo varování) si schovejte do jedné supervěty alias resumé. Zatím vám jde skvěle a pomáhá našim čtenářům k orientaci nejlépe. Držme se toho! ;)
	Shrnutí podstatného:
	Více o jídle, více o jídle, více o jídle! :) 
	Méně o prostředí, servisu a okolnostech návštěvy. 
	Hlavní je odpovědět na otázku — proč tam jít? 
	3 až 4 odstavce. 
	Silné resumé — jde vám skvěle! ;) 
	Kdy recenzi nepsat?
	Shrnutí typických situací, kdy je lépe recenzi nepsat a raději počkat na další návštěvu:
	Podnik otevřený méně než tři týdny — berme toto jako základní ochrannou lhůtu pro nové podniky na Scuku. I do tří měsíců po otevření něčeho nového toto krátce zmínit alespoň v popisu. Buďme k nováčkům přísní, ale féroví! 
	Hodnocení z jednoho jídla a nápoje — není možné dělat recenze restaurací na základě jednoho obědového menu pro jednoho. Ochutnávka nebo nákup by měl také vždy zasáhnout jádro pudla daného podniku (např. v kavárně nelze psát bez kávy, ve vinotéce bez vína). 
	Na hraně jsou recenze na základě slevových kupónů nebo food festivalů — pokud speciální akce zahrnuje pouze malý zlomek nabídky podniku nebo ji špatně reprezentuje, raději recenzi nepište. Pokud ale ochutnávka představuje dobrý průřez běžné nabídky, tak může být. 
	Firemní akce, speciální degustace, privátní akce — pokud máte z podniku zkušenost pouze na základě akce, se kterou se běžný strávník spíše nesetká. 
	Když nemáte šajnu o dané kuchyni nebo kategorii podniku — nepijete kávu, nehodnoťte kavárny, neznáte japonskou kuchyni, nemontujte se do sushi atd. 
	Emoce — pokud vás návštěva vytočila natolik, že se ani s odstupem času nedokážete na věc podívat s nadhledem. 
	Pro všechny případy samozřejmě platí i váš úsudek. V drtivé většině případů vystačí počkat a přidat ke sporné návštěvě ještě jednu. 

	3) Jak hodnotit podle škály Scuku
	Bodová škála a její fungování necháváme beze změny. Nově si ale pomůžeme tím, že k OK hodnocení přiřadíme konkrétní standardy Scuku, které vás lépe navedou. 
	Jak to pak bude fungovat v praxi? Jednoduše:
	u každého aspektu návštěvy se zeptáte — odpovídá to standardům Scuku? 
	NE = hodnocení slabé a příšerné 
	ANO = hodnocení OK 
	základ je rozhodnout, jestli je podnik OK 
	velmi dobré a perfektní = už je jen o kolik lepší než standard (slabé, příšerné o kolik horší) 
	POZOR! OK NEROVNÁ SE český “průměr”, ale SCUK STANDARD ;) 
	Právě podle OK podniků si návštěvníci i veřejnost dělá obrázek o kvalitě Scuku jako průvodce. Čím méně slabých podniků na Scuk pustíme, tím větší respekt si získáme. Síla doporučení Scuku je tak silná jako jeho nejslabší viditelný podnik!
	Tady je základní popis škály pro podniky, v další kapitole najdete podrobnější guidelines pro jednotlivé kategorie podniků spolu s typickými prohřešky, které je vyřazují ze standardu Scuku.
	Příšerné podniky

	nedostatečná hygiena, klamání zákazníka 
	extrémně špatný poměr cena/výkon, předražené zboží 
	jídlo/pití, které lze úspěšně reklamovat nebo vrátit 
	servis, který rozčiluje 
	Slabé podniky

	jeden nebo více faktorů, které podnik vyřazují ze standardu Scuku 
	v řeči většiny lidí jsou to podniky, které “se dají docela přežít”, “neurazí ani nenadchnou”, “jsou OK, pokud nemáte vysoká očekávání” 
	nejčastěji se vyskytující podniky v ČR, ale zároveň podniky, které nemá cenu vyhledávat, podporovat ani doporučovat k návštěvě 
	bohužel také 95 % podniků v regionech 
	slabý poměr cena/výkon, slabé jídlo, pití, služby 
	slabé podniky přenechejme jiným katalogům! :) 
	OK = STANDARD SCUKU

	OK podnik je podle Scuku dobrý podnik, kde dostanete základní standard Scuku, dobré jídlo, pití a služby. Podnik může mít slabší i silnější stránky. Ve většině případů ale dobře plní svou hlavní roli. Podrobněji standard OK popisujeme níže pro jednotlivé kategorie. 
	Nikdy nepleťme OK podniky s šedým českým průměrem! Dobrý podle Scuku nerovná se “dá se přežít, když už nic jiného v okolí není.” 
	Vnímání Scuk standardu je určitě také věc kulinární vkusu, který nemusíme mít všichni stejný. Rozhodli jsme se ale přeci kulinární vkus kultivovat a rozvíjet, ne jej konzervovat.
	Velmi dobré podniky

	bez problémů splňují standard Scuku a přidávají ještě něco navíc 
	typická je pro ně i slušná konzistence ve výkonu (více návštěv = stejná zkušenost) 
	pravděpodobnost zklamání z návštěvy je nízká 
	Perfektní a Mňam podniky

	naše poklady na Scuku :) 
	mají skvělý poměr cena/výkon 
	je radost je navštěvovat 
	lze je doporučit komukoliv, bez váhání a klidně i s dlouhým cestováním 

	4) Standardy Scuku
	Následující měřítka neberte jako neměnné dogma, ale jako snahu sjednotit hlas Scuku v hodnocení podniků. Standard Scuku pro jednotlivou kategorii je součet vlastností, které bychom nejraději měli u všech podniků u nás. Teprve od něj se můžeme odpíchnout k rozdávání lepších hodnocení.
	První verzi standardu berte prosím jako nástřel. V budoucnu jej budeme zpřesňovat. Pokud k němu budete mít nápady, přidejte svůj postřeh do fóra Scuku.
	RESTAURACE

	Na Scuk chceme restaurace, které drtivou většinu podávaného jídla staví na základních surovinách a jídlo připravují ve vlastní kuchyni. Bez ohledu na koncept podniku kuchyně ctí vytyčený druh kuchyně a její správné postupy, typické suroviny a další zvyklosti. 
	U restaurací ale samozřejmě nejde jen o myšlenky, ale počítá se i provedení. Do standardu zahrnujeme i to, že se host setká s provozem, který je vyladěný a jeho základní složky — prostředí, servis, kuchyně — na sebe navazují a v každodenní praxi fungují. Předpokládáme i to, že je podnik postavený na profesionálech, a že služba hostovi je pro něj výchozí bod celého byznysu.
	V nízké cenové kategorii je pro nás standardem podnik, který se k nízké ceně dopracoval chytrým přizpůsobením kuchyně a konceptu podniku. Nikoliv krácením surovin a obcházením správné kulinářské praxe.
	Ve střední cenové kategorii patří ke standardu restaurací již určitý komfort, plnohodnotný servis a hlavně vyvážený poměr ceny a výkonu. V luxusní cenové třídě mějme vyšší očekávání a kdykoliv můžeme, srovnávejme s vyspělejším evropským (světovým) kontextem. Laťku si luxusní podniky nastavují sami — tedy dívejme se hlavně na to, jestli zvládají to, co si vytyčily (a za co pak extra platíme).
	Varovné faktory v rozporu se standardem Scuku:

	desítky položek na lístku a hlavně nutnost “vybírat ta správná jídla”, aby se člověk nespálil. Tyto paskvily, kde mezi rádoby Čínou, Mexikem a Itálií najdeme dobrou českou kachnu se zelím, na Scuku nechceme. 
	vaří se s převahou konviniencí (omáčky z prášku, umělé vývary, kupované a ještě k tomu špatné přílohy) 
	“český nevkus” - nadměrné používání smetany v omáčkách, nesprávné používání sýrů a jejich náhražek, používání neochucené mražené a fatálně rozvařené zeleniny, omáčky postavené na kečupu nebo jiných studených ochucených omáčkách, nadměrné používání anglické slaniny, záměrné vysušování masa, fritování s přepáleným olejem, konzervované ovoce na mase, těstoviny plovoucí v omáčkách 
	“česká čína” alias “minutkové peklo” — kuřecí+vepřové+hovězí plátek masa ve 30 různých variantách, mění se jenom to, co se plácne vedle = obvykle špatná omáčka a odfláknutá příloha 
	komolení cizích kuchyní — v použitých surovinách a postupech se parodují nebo vyloženě destruují zažité klasiky a obecně uznávané recepty s pomocí náhražek, lenivých postupů, záměny surovin. 
	neprofesionální obsluha 
	problémy s hygienou, nutnost reklamovat jídlo, klamání hosta, problémy s účtem 
	KAVÁRNY

	Scuk standard pro kavárny zahrnuje v prvé řadě dobrou, čerstvou a správně připravenou kávu a od ní odvozené nápoje. Toto by mělo činit 90 % z celkového hodnocení. Je jedno, jaký styl a koncept si kavárna vybere, ale primárně chceme lidi posílat do kaváren, které nemají problém s dobrou kávou. 
	Pokud kavárna ke kávě přidává něco navíc, třeba teplé obědy — sama si tím zvyšuje náročnost, podle které ji budeme hodnotit. Nevydařené obědy nejsou důvodem k absolutnímu potopení špičkového kavárenského provozu, zároveň ale není tento vedlejší provoz omluvou pro odfláknuté jídlo. Pokud si nejste jistí, jestli je podnik více kavárna nebo restaurace (viz Café Imperial, Café Savoy), uplatněte více standardů zároveň.
	Do standardu zahrnujeme i profesionalitu v oblasti personálu, kdy v kavárnách vždy očekáváme speciálně proškolený personál (baristy), který má kávu na starosti. Je přitom jedno, jestli barista kávu osobně připravuje, nebo má celý proces i další personál pod palcem.
	Varovné faktory v rozporu se standardem Scuku:

	5 stupňů kavárenského pekla = stará a žluklá káva, špatně extrahovaná káva (spálená, řídká, trpká), neodpovídající objemy (český “bazén”), špatná mléčná pěna, problém s hygienou trysky na šlehání mléka 
	přítomnost amatérského personálu u kávovaru 
	neprofesionální obsluha 
	problémy s hygienou, nutnost reklamovat jídlo, klamání hosta, problémy s účtem 
	CUKRÁRNY

	Cukrárny podle standardu Scuku vnímáme hlavně jako místa s vlastní cukrářskou a pekařskou výrobou. Pokud se jedná o pobočku, mohou být výrobky z centrální výrobny. Vždy nám ale jde o to, že je za konkrétními výrobky poctivá výroba. Pokud mluvíme o vlastní výrobě, myslíme tím ve většině i vlastní přípravu použitých těst, cukrářských hmot, krémů a čokoládových výrobků. Zkrátka to, co je v oblasti cukrařiny samozřejmostí a zároveň pýchou oboru.
	Podobně jako u restaurací nebo kaváren není standard závislý na stylu, cukrárna by ale měla dodržovat vytyčený styl cukrářské školy (např. klasická česká cukrařina) nebo svůj koncept (výrobna tažených jablečných štrůdlů). 
	Varovné faktory v rozporu se standardem Scuku:

	sériová výroba z polotovarů 
	rostlinné tuky v máslových krémech a hmotách (šlehačka) 
	přítomnost náhražek čokolády (nejčastěji tukové polevy) 
	komolení národních nebo klasických cukrářských receptů 
	velká část sortimentu je rozpékaná z polotovaru 
	nutnost vybírat to správné zboží, abych se nespálil 
	nedostatečná transparence v surovinách a falešné hrátky na “domácí” dorty, “farmářské” suroviny a výrobky “jako od babičky” 
	neprofesionální obsluha 
	problémy s hygienou, nutnost reklamovat zboží, klamání hosta, problémy s účtem 
	LAHŮDKY

	Prodejny lahůdek podle standardu Scuku jsou místa, která se za pomocí zvláštní péče, profesionálního personálu a adekvátních skladovacích prostor a prodejních prostředků věnují prodeji lahůdkového zboží. Lahůdky prodávají ve správné kondici, za odpovídající ceny, a pokud je to potřeba, přidají standardní servis, který zboží nutně vyžaduje. Už dávno neplatí, že stačí lahůdky jen naházet do vitríny, a i proto bereme jakou součást standardu i to, že k výrobkům dostaneme adekvátní servis a informace. 
	Do kategorie lahůdek platí i samotné výrobny lahůdkového zboží. Pro ně platí téměř stejná filozofie jako pro cukrářskou výrobu. Maximálně podporujeme a jako standard vnímáme poctivou řemeslnou výrobu, založenou na dodržování postupů a používání odpovídajících základních surovin. Ne že bychom úplně zatracovali roli výrobků větších výrobců, ale jejich místo je v supermarketech a ty mapovat nepotřebujeme. 
	Varovné faktory v rozporu se standardem Scuku:

	nemožnost získat pravdivé a úplné informace o zboží 
	amatérská obsluha a servis při prodeji sofistikovaných produktů 
	neschopnost produkty správně odvážit, naporcovat nebo zabalit 
	ve výrobě — vysoký podíl náhražek, snaha maximalizovat objem a zisk nad kvalitou, komolení tradičních výrobků nebo národních specialit 
	problémy s hygienou, nutnost reklamovat zboží, klamání zákazníka, problémy s účtem 
	OVOZEL

	Standard pro prodejny a dodavatele ovoce a zeleniny vychází z poměrně jednoduché logiky — chceme nakupovat zboží v optimální kondici, jakosti a za ceny, která odpovídají kvalitě. Standard Scuku tu snad nejvíc ze všech kategorií tvoří kultura a podmínky prodeje. Kromě vyzdrojování toho nejlepšího, co je na trhu, je právě schopnost zboží co nejlépe vystavit a dodat k zákazníkovi klíčový faktor, který sledujeme. 
	Varovné faktory v rozporu se standardem Scuku:

	slabá kultura prodeje — nezvládnutí skladování čerstvého zboží 
	chyby v označovaní zboží, chyby v označování původu a ceny 
	neprofesionální obsluha 
	problémy s hygienou, nutnost reklamovat zboží, klamání zákazníka, problémy s účtem 
	absolutní ignorace sezónních nebo místních produktů 
	MASO

	Prodejci a zpracovatelé masa (řezníci, uzenáři) jsou podle standardu Scuku specialisté na maso. Výběr suroviny, vlastní výroba a zpracování, podmínky prodeje, servis - vše je podřízeno tomu, prodat maso v nejlepší kondici. 
	Prodejce masa by vám měl dodat vše nezbytné k tomu, abyste mohli maso použít v domácí kuchyni. Po koupi masa byste tedy měli odcházet vždy s masem správně vyzrálým, skladovaným a rozbouraným. Součástí standardu je i pomoc při výběru masa a rada pro následné zpracování od personálu.
	Ve výrobě masných výrobků (uzeniny aj.) platí podobné principy jako u každé jiné řemeslné výrobě v jídle. Trváme na dodržovaní postupů, které jsou spojeny s vytyčeným stylem zpracování (např. tradiční české uzeniny) a které vedou ke kvalitě, nikoliv ke konečnému výrobku, který pouze splňuje potravinářské předpisy. 
	Varovné faktory v rozporu se standardem Scuku:

	nízká kultura prodeje (hygiena, označení zboží, čerstvost) 
	klamavé označení masa (druh, původ) nebo nejasné ceny 
	problémy se skladováním a čerstvostí nebo hygienou 
	neschopnost zboží správně naporcovat, navážit a zabalit 
	ve výrobě — vysoký podíl náhražek, snaha maximalizovat objem a zisk nad kvalitou, komolení tradičních výrobků nebo národních specialit 
	neprofesionální personál (při prodeji, podávání informací) 
	problémy s hygienou, nutnost reklamovat zboží, klamání zákazníka, problémy s účtem 
	RYBY

	Podle standardu Scuku bereme dodavatele ryb jako specialisty, kteří k nám umí dostat ryby, plody moře a výrobky z ryb v perfektním stavu a připravené ke kuchyňské úpravě. 
	Vzhledem k vysokým cenám ryb a náročnosti na dovoz a skladování (týká se hlavně mořských), počítáme do standardu i schopnost dodavatele dostat zákazníka k tomu nejlepšímu, co je na trhu, a dodat mu pravdivé informace, které mu pomohou se zorientovat (ne ho zmást). Dodavatel by se měl podle našeho standardu postarat i o to, aby šly produkty k zákazníkům v nejlepší kondici a úpravě pro běžné domácí použití. Myslíme tím nejen balení, ale třeba i správné nafiletování u ryb, vykuchání, vykostění nebo rady k finální úpravě..
	Varovné faktory v rozporu se standardem Scuku:

	problémy s čerstvostí ryb 
	chybějící označení a původ ryb 
	klamání o původu nebo přesném názvu ryb 
	neprofesionální obsluha (neznalosti o způsoby úpravy, původu, neschopnost vykostit, vykuchat, neschopnost správně zabalit nebo připravit k transportu) 
	problémy s hygienou, nutnost reklamovat zboží, klamání zákazníka, problémy s účtem 
	PEKÁRNY

	Podniky, které jsou postaveny na provozu pekárny s vlastní výrobou. Pokud se jedná o prodejnu bez výrobny, musí být pečivo zaváženo denně čerstvé z pekárny (ne na místě rozpékáno ze zmraženého polotovaru). 
	Stejně jako jinde i tady platí, že jako standard vnímáme to, že pekárna používá tradiční nebo pro daný pekařský styl zažité postupy a s nimi spojené suroviny. Jako standard bereme také to, že si pečení alespoň do určité míry uchovalo svůj řemeslný charakter. Na průmyslově orientovaných pekárnách není nic špatného, ale jejich produkty patří do supermarketů a ne na mapu Scuku.
	Na příkladu českého pšenično-žitného chleba je to tak například postavení pekařské výroby na vlastním kvasu (s třístupňovým vedením), pečení bez zlepšujících přípravků a vlastní pekařský provoz.
	Varovné faktory v rozporu se standardem Scuku:

	převaha “trvanlivé” výroby (balené pečivo s prodlouženou trvanlivostí) 
	podniky založené výhradně na rozpékání polotovarů 
	výrobky silně orientované na cenu s krácením surovin a správných postupů 
	problémy s hygienou, nutnost reklamovat zboží, klamání zákazníka, problémy s účtem 
	FARMY

	U farem jsme rádi, že v Česku nějaké vůbec existují! Z pohledu Scuku je bereme jako místa na mapě s vlastní živočišnou nebo rostlinnou výrobou, která vítají hosty nebo zákazníky. Prozatím na ně nenasazujeme stejně přísné oko jako třeba na restaurace nebo kavárny, a proto tomu přizpůsobujte i své hodnocení. 
	Krom evidentního klamání, nekvality nebo nějakých lapsů mapujme vše, co je alespoň trochu použitelné.
	NÁPOJE

	Do katagorie nápojů spadá více typů podniků najednou — od vinařství a pivovarů přes malé producenty moštů a cideru až třeba k luxusním wine barům nebo prodejnám destilátů. Z pohledu Scuku je pro nás asi nejzásadnější to, oddělit čistě průmyslovou výrobu od té výběrové a zajímavé pro rozmlsané spotřebitele. Zjednodušeně to můžeme popsat tak, že nás nezajímá běžná produkce, kterou můžete najít v supermarketu. A pokud mluvíme o nápojích, budeme vždy hovořit o výběrových produktech a řemeslných výrobcích.
	Ve výrobě ctíme podobně jako třeba u masa nebo u cukrářů tradiční a spíše řemeslné postupy, na jejichž konci jsou poctivé produkty z dobrých suroviny. U prodejců nebo u podniků s obsluhou pak jdeme hlavně potom, jestli se nápojům dostává odpovídajícího servisu a podmínek pro prodej. Z hlediska hodnocení je tedy rozhodující to, jestli má podnik dostatečnou kapacitu na to, aby zvládl podávat (nebo prodávat) nápoje tak, aby neutrpěla jejich kvalita a dostala se jim veškerá potřebná péče. 
	Na příkladu vinotéky — umí nakupovat dobré víno přímo od vinařů, o víno se dobře starají ve sklepě i na place, mají dostatečně dobré sommeliéery, umí napsat vinný lístek profesionálně.
	Varovné faktory v rozporu se standardem Scuku:

	vysoký podíl průmyslových nápojů velkých “firem” 
	špatný servis, chybějící sommeliér/barman/výčepní 
	špatné zacházení s nápoji při skladování a servis v nevyhovujících podmínkách 
	když pesronál svojí neznalostí nebo neprofesionalitou zabíjí skvělé nápoje 
	neschopnost připravit nebo servírovat nápoj bez ztráty kvality 

	5) Přísnost hodnocení a přizpůsobení hodnotící škály
	Kdy přizpůsobujeme přísnost?
	cenová úroveň = čím vyšší, tím vyšší jsou očekávání 
	rarita = 1 z 100 podniků, který přináší do gastronomie něco jedinečně pozitivního 
	Kdy naopak přizpůsobení škály není na místě?
	váš oblíbený podnik, chodíte často, máte pro něj slabost 
	podnik v zatím málo obsazeném regionu 
	Podniky v regionech nám zatím dělaly medvědí službu. Na jedné straně bychom v regionech rádi něco měli, na druhou stranu se nám na Scuk dostala řada průměrných a podprůměrných podniků. Nově - raději regiony oželíme, jen ať jsou špendlíky kvalitní. 

	6) Atypické podniky a internetové obchody
	Občas nastane u podniků situace, kdy je problém s určením jednoho z faktorů hodnocení (např. nelze hodnotit servis). V takovém případě hodnocení jednoduše sjednoťte a za prostředí, servis i kvalitu dejte stejnou známku.
	Jak na ně napasovat hodnocení na internetové obchody? Docela jednoduše: 
	Prostředí = stránky, objednávka, katalog, informace o zboží 
	Servis = odbavení platby, potvrzení objednávky, komunikace telefon+maily, zaslání 
	Kvalita = zboží 
	Pokud váháte i takto, použijte poučku pro atypické podniky a sjednocení škály.
	Příloha č. 6: Náhled uzavřeného diskusního fóra Scuku na cuketka.cz z 13. 5. 2013 (obrázek)
	Příloha č. 7: Plný text recenze hodnotitelky Kateřiny na restauraci Aberdeen Angus Steakhouse
	Shrnutí: „Fajn podnik s fakt dobrou surovinou. “ 
	Víte, spousta lidiček se snaží bejt v něčem vopravdu dobrejch a důležitejch. No, a mně se to povedlo, fakt. Klidně se přijeďte kouknout do Soběsuk. Tu knajpu nepřehlídnete – vono totiž v tý díře za Nepomukem nic moc jinýho neni, vlastně ani kostel ne. Ale hospodu mají udělanou pěkně, to se zas musí nechat. Nějakejch třicet duší se tam v pohodě srovná, pohodlně se usadí, židle maj festovní, dřevěný, stoly taky, dokonce kytky na ně dávaj! (Až si jeden řiká, že pro ty by se našlo i lepší využití, no ne?). 
	Holky, co se tam vo to staraj, jsou pěkný kousky, ale teda kapku telátka. Na jednu stranu se fakt snažej, třeba vodu z kohoutku normálně nalejou, když chcete, nebo se dojdou zeptat, jestli jste se vším spokojený (ale jako na vztek jenom jinejch lidí, než zrovna vás – celkem pech, co?). Hele, dokonce třeba sami vymyslej, že víno přinesou až k hlavnímu chodu, aby se vám u polívky nepletlo. Paráda, co? No a pak na něj úplně zapomenou. To jeden jenom vrtí hlavou. Ale celkem vzato to ty šťabajzny zvládaj a jedna se i trochu usmívá. 
	Ale k tomu dlabanci – protože vo to tady přece hlavně jde, že jo? Koukněte, von šéfik neni špatnej. Takový polívky, na to von je třída. Nesype do nich žádný chemikálie, samá příroda je to, a přitom vejvar zvládne silnej, že nedohlídnete na dno, a ještě v něm plavou játrový knedlíčky jedna báseň. A co dokáže s dřšťkama (a teď nemyslim rozbít): marinuje je fakt navostro a pak je griluje, až celý křupou a jeden se diví, co s tím materiálem jde všechno udělat. Vůbec nejlepší je, když si vobjednáte jenom flákotu. Masíko je totiž ťipťop samo vo sobě – dyť vám říkám, že to mám pod kontolou – a třeba k entrecotu (to by si jeden tlamu zauzloval, co?) najdete na talíři jenom hromádku soli a pepře, kdybyste to náhodou měli málo, pár fazolek a kapku jogurtový omáčky. Nic víc. Rozumějte, vono málo je někdy hodně, a víc k tý báječný baště prostě nepotřebujete. Když si řikáte, jak moc byste to na tý pánvi chtěli nechat propíct, tak radši trochu uberte, von je šéfik nastavenej maličko víc k “well done”, ale jenom vo fous. Burgery tu taky nejsou špatný, dobrý hovězí je holt dobrý hovězí, i když se semele. Kůrčička fajn, kořeněný tak akorát – ale, hele, půlcentimetrovej špalík syrový cibule v tý housce, to by porazilo vola, a pečený vejce je upečený tak, že se hodí nůž na stejky. To zamrzí, co? Tak si někdy řikám: Gusi, ty se snažíš, makáš, trénuješ – no a pak to holt nevyjde stopro. Trochu smutek. Ale jenom vobčas.
	Upřímně, s krávama to šéfik umí, to zas jo. Skoro mu to závidim. Ale když dojde na něco jinýho, třeba na ty slepice – no, von na tom eště kapku mákne, na to dohlídnu. Holky vás tu obsloužej, ale nerozněžněj. Takže určitě uznáte, že nepřehánim, když říkám, že tady je to prostě celý vo mně. Celej tendle podnik. Taky ty fotky, co mám všude po stěnách, vás nenechaj na pochybách, že jsem prostě třída a jsem tu za hvězdu. Teda ve vší skromnosti. Jo, vlastně jsem se ještě nepředstavil. Jsem Angus. Aberdeen Angus.
	Příloha č. 8: Záznamy rozhovorů s respondenty (audio CD)
	Vloženo v deskách práce. Neveřejný obsah.
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