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Navržené hodnocení:  
 

Dobře 

 

 

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

podle níže uvedených kritérií. 

 

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

strukturována? 

 

Cíle práce jsou formulovány velmi konkrétně, tomu také odpovídají závěry. Chybí jim ale jednotící 

rámec. Není mi tedy jasné, jak spolu jednotlivé cíle práce souvisí, nicméně si myslím, že by se i 

mezi takto formulovanými cíli určitá „dějová linka“ dala najít. Zejména sem nezapadá cíl 

„[…]zjistit, zda je prodej na trhu hlavním zaměstnáním prodejce, či je účast na trhu způsob, jak si 

přivydělat peníze, nebo zda se jedná způsob odpočinku od hlavního zaměstnání.“ (s. 2-3) 

 

Dalším problémem je formulace cíle: „Jak se sociální struktura ovlivňuje charakteristiky skupiny 

prodejců a jaký má význam. [sic!]“(s. 2) 

Oproti předchozí verzi práce, na níž jsem psal posudek, již autorka nekonstatuje, že „[ž]ádná 

sociální struktura v této skupině není zformovaná.“ Přesto stále používá tento pojem nesprávně. 

Existenci sociální struktury nelze prokázat ani vyvrátit, sociální struktura je znakem každé sociální 

entity a záleží pouze na teoretických východiscích výzkumníka, jak a jestli s tímto pojmem pracuje. 

 

Struktura práce v zásadě odpovídá struktuře vědeckého textu (úvod – teorie – metodologie – rozbor 

výsledků – diskuse výsledků/závěr). Zcela však v práci postrádám zasazení do sociologické teorie či 

sociologického bádání. Kap. 1 (která by tuto roli měla plnit) obsahuje pouze výčet a popis několika 

prací, které se podobným tématem zabývaly. Jen málo prostoru je zde věnováno diskuzi výsledků a 

vztažení k vlastnímu tématu práce.  

 

 

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 

texty? 

 

Autorka oproti předchozí verzi rozšířila seznam literatury, zejm. v metodologické kapitole, což 

oceňuji. Co se týče textů vztažených k tématu práce, autorka využívá i cizojazyčných textů. Zcela 

však postrádám zasazení do kontextu sociologického badání (což by práci zároveň pomohlo vhodně 

strukturovat a dodat mu jednotící rámec). Inspirovat by se autorka mohla například v citované 

publikace Watson & Studdert (2006 : 2). Zajímá autorku ekonomická stránka fungování trhů, trh 
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jako veřejný prostor, trh jako místo trávení volného času, trh jako pracovní prostředí, trh jako 

komunita atd.? Na všechna tato témata je nabalena široká sociologická tradice, ze které by se dalo 

vyjít. 

 

 

 

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

jejich analýzy?  

 

Zúčastněné pozorování doplněné polostrukturovanými rozhovory vnímám jako vhodně zvolenou 

metodologii pro dané téma, i způsob oslovení respondentů je podle mého názoru v pořádku. 

Autorka zlepšila popis vzorku i metodologie. Přetrvává však problém s tím, že v analýze není 

dostatečně reflektováno, že autorka dotazuje pouze specifickou skupinu prodejců, a sice řemeslníky. 

Z výčtu informantů je vidět, že jediným „čistokrevným“ prodejcem je pan Stanislav, v jeho 

medailonku je však uvedeno, že „[v]ětšinu prodávaného zboží nakupují, avšak některé zboží 

vyrábějí vlastnoručně.“ (s. 11) 

Nevyváženost vzorku je zejm. důležitá pro definici úspěšnosti trhu. Vyvstává otázka, jak úspěšný 

trh definují další účastníci trhu (překupníci, zákazníci, organizátoři). Tuto nevyváženost je třeba 

v analýze či diskuzi výsledků přinejmenším zohlednit. 

 

  

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěla? 

 

Jak již jsem psal, celé práci chybí jednotící linka, což se projevuje zejm. v analýze, která je členěna 

jako výčet odpovědí na jednotlivé konkrétní výzkumné otázky bez jejich zřetelného propojení. 

V analýze nacházím některá zajímavá místa s potenciálem pro další rozvinutí, které však bohužel 

nepřichází. Jedním takovým rámcem je například kompetice x kooperace: ostatní prodejci spolu na 

jedné straně soutěží o zákazníka, na druhé straně ale musí kooperovat, aby zajistili úspěšný trh. 

Zároveň trh není pro prodejce pouze způsobem obživy, ale i určitou formou zábavy, čímž se kritéria 

úspěšnosti mění. V analýze tedy postrádám snahu o propojení a syntézu výsledků. Pomohlo by 

použití sofistikovanějšího způsobu kódování (jaký navrhují Strauss a Glaser v zakotvené teorii). 

 

Za problematickou součást argumentace pouvažuji zejména práci s pojmem sociální struktura, jak 

jsem již uvedl výše. 

 

V autorčině analýze vztahů, které se na trhu rozvíjejí, pak nemám zcela jasno. V závěru autorka 

tvrdí: 

 

„Na sledovaném trhu si spolu vice povídali a více si pomáhali prodejci, kteří své zboží 

vyrábějí. To jsem zjistila tak, že jsem se později respondentů ptala, zda vědí, kdo své zboží 

vyrábí a kdo ho naopak nakupuje. Ve většině případů prodejci správně identifikovali 

nakupované zboží. Z rozhovorů je patrné, že prodejci preferují nakupovat na trzích výrobky 

od prodejců, o kterých vědí, že je sami vyrábějí.  

Vztahy v komunitě prodejců jsou většinou na formální rovni, prodejci si spolu povídají, 

případně si pomůžou, avšak v omezené míře. Pohlídají si navzájem stánek, když druhý musí 

někam odejít, v průběhu dne se spolu ale moc nebaví. I v případě formálních vztahů je však 

přítomna reciprocita. Prodejci, kteří sami vyrábějí své zboží, oplácejí pomoc darováním 

některého svého výrobku, nebo když si nějaký prodejce z trhu jde k němu koupit nějaký 

výrobek, tak mu dají slevu.“ (s. 27) 

 

Myslím, že to, že prodejci od sebe vzájemně své zboží nakupují, ukazuje, že určitá míra 
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neformálních vztahů tam vzniká, že dokážou opustit roli prodejce/konkurenta. Je třeba rozlišovat 

goffmanovský přední a zadní region. Během trhu musí prodejci primárně pečovat o svůj stánek a 

těžko mohou navazovat kontakt.  

 

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

převzatých? 

 

Ano, zde není problém. 

 

 

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

 

Oproti předchozí verzi doznala jazyková i formální úroveň práce výrazného zlepšení, přesto stále 

práce obsahuje překlepy a chyby. 

 

 

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

jaké). 

 

Vše jsem již uvedl výše. 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

1. 

 

Dokázala by autorka v několika větách formulovat výsledek své práce nikoli jako výčet odpovědí 

na jednotlivé otázky, ale jako „příběh“ o tom, jak funguje výroční trh z pohledu prodejců? K tomu 

nabízím následující postřehy (nevyžaduji však, aby se k nim autorka vyjadřovala): 

 Myslím, že klíčovým aspektem příběhu analýzy je „úspěšnost trhu“ (jak je prodejci vnímána 

a budována, co pro úspěšnost trhu dělají a jaké bariéry úspěšnosti staví další aktéři trhu) 

 Na základě četby textu bych já osobně identifikoval dvě základní dimenze, které ovlivňují 

fungování trhu: 1. kooperace – kompetice (konkurence), 2. práce – volný čas (zábava). 

 

2. 

 

Jak do fungování a úspěšnosti trhu z pohledu prodejců vstupují interakce s dalšími účastníky trhu: 

ostatními prodejci (řemeslníky/překupníky), zákazníky, organizátory trhu, případně dalšími aktéry? 

Čím podle prodejců tito aktéři napomáhají úspěšnosti trhu a jaké bariéry úspěšnosti trhu vytvářejí? 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Autorka si zvolila téma výročních trhů, které já osobně považuji za velice zajímavé a vnímám 

potenciál i pro rozpracování na vyšší úrovni studia. Rovněž považuji některé autorčiny postřehy za 

zajímavé a s potenciálem k hlubšímu rozpracování. Práci jsem viděl v předchozí verzi odevzdávané 

k obhajobě loni v létě (obhajoba nakonec neproběhla kvůli odstoupení autorky). Od této první verze 

se práce zlepšila, mnoho připomínek, které jsem loni formuloval (a autorce zaslal) však v práci 

nadále zůstává nevyslyšeno. Proto volím hodnocení dobře. 

 

Důvody mého hodnocení jsou následující: 
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 Výzkumná otázka není dostatečně jasná (není formulována v jedné větě) a analýza je díky 

tomu spíše výčtem dílčích odpovědí na tyto otázky bez jednotící linky (není dostatečně 

strukturována a provázána). 

 Analýza je málo propojena se sociologickou teorií a sociologické pojmy nejsou užívány 

úplně správně (sociální struktura). 

 Není dostatečně reflektováno omezení vzorku (autorka pracuje pouze s prodejci, a to téměř 

výhradně s „řemeslníky“) a metody (přistupovat více kriticky k tomu, co informanti říkají). 

 V závěrečné diskuzi výsledků by bylo dobrá neopakovat již řečené, ale pokusit se více 

abstrahovat a poskytnout ucelený pohled na zkoumanou problematiku (přidat jednotící 

linku). 

 

 

 

 

Datum:  8.6.2015       Podpis: 

 

 


