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Posudek vedoucí práce 

Práce Karolíny Schrőderové prošla dlouhým a poměrně bouřlivým vývojem. Po přešlapování kolem 

spiritualit, které čajovny zprostředkovávají, se autorka začala věnovat jejich vzezření a vybavení, 

v němž spatřovala materializaci západního orientalismu. Tato teze se však rozplynula v mnohem 

fluidnějším eklekticismu českých čajoven, a tak se autorka začala zabývat právě tím, v čem jsou české 

čajovny specifické.  

Samotný postřeh, že české čajovny, šířící se od devadesátých let minulého století z Prahy po celém 

území republiky, jsou místem, kterému se v Evropě, natož ve světě, těžko hledá ekvivalent, je třeba 

považovat za sociologicky relevantní a snaha Karolíny Schrőderové tento fenomén vysvětlit je hodná 

ocenění.  Za cestu k poznání autorka zvolila rozhovory s majiteli čajoven a návštěvy sedmi z nich. 

Opět oceňuji, že nezůstala výzkumem jen v Praze, ale jela i do Svitav, Pardubic, Hradce Králové a 

Trnávky. Přesto je výběr spíše nahodilý a chybí jeho kontextualizace celkovým náhledem na 

rozmístění čajoven v ČR, resp. na podmínky vzniku a udržení. 

Informace z rozhovorů autorka uspořádává do tří kapitol nazvaných Čajovny, Čajovník a Čaj. V první 

části považuji za cenný náznak vývoje čajoven z míst pro setkávání se duchovně zaměřených 

„alternativců“, v pohledu zvnějšku „hašišových doupat“, k mnohem širší škále míst, které se řídí více 

komerční logikou (typ kavárna, typ luxusní restaurant atd.). Kapitola Čajovník poskytuje zajímavý 

materiál nezcela typických profesních biografií (některé jsou rámovány spíše jako povolání - vyvolení, 

než jako zaměstnání). Pozoruhodný je také dokumentovaný působ učení se čajomilství v čajovnách. 

Také kapitola Čaj vypovídá o diskurzivním rámování čaje jako čehosi přesažnějšího než prodávaný 

produkt. Problém všech těchto kapitol je jejich nekritická popisnost. Krom citovaných úryvků se toho 

už moc navíc od autorky nedozvíme. Chybí analytické úvahy, vřazování do dobových kontextů i 

diskuze s relevantní literaturou. 

K nepřesvědčivým rysům práce patří také její rámování čajové kultury jako subkultury. Toto rámování 

by snad odpovídalo situaci ve 20. století, nyní už je jeho oprávněnost sporná. Samotný termín čajová 

kultura je spíše převzat jako emický termín čajomilců a jeho analytické uchopení schází. 

Ve výsledku tedy práce přináší jisté poznatky ve vztahu k výzkumné otázce, ovšem nepříliš uceleně.  

Myslím si, že práce by potřebovala diachronické pojetí, které ovšem vyžaduje vyhledání takových 

respondentů, kteří by fenomén popsali v různých časových obdobích. 

Stylisticky se dá práci ledacos vytknout a obtěžující je i časté opakovaní již řečeného.  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou 3. 

 

V Praze 7. 6. 2015 
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