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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? 

 

Cíl jsem našel v původním projektu, ne však v samotné práci. V úvodu se definuje téma práce – čajová kultura 

v českých čajovnách. Následuje věta: „Domnívám se, že české čajovny se vyvinuly ve specifická místa a mým cílem je 

odhalit a popsat proč tomu tak je. Dále mě zajímá, jaká vede cesta k založení vlastní čajovny.“ (s. 2) Z této věty těžko 

soudit, v čem má ta specifičnost spočívat, a o co v práci vůbec jde. Většina práce české čajovny spíše popisuje, než by 

zkoumala genezi jejich formy. I to by se dalo považovat za relevantní cíl, pokud by ovšem tento popis byl pojat 

sociologicky/antropologicky. Dočetl jsem se přitom spíše o skutečnostech, které jsou známy každému, kdo někdy do 

čajovny vešel. Sociologická literatura je v práci využívána pouze na několika málo stranách. 

 O cíli se hovoří ještě v závěru práce: „Cílem mé práce bylo zjistit, čím jsou české čajovny specifické a odlišné 

v porovnání s těmi v zahraničí.“ Toto vymezení vzhledem k obsahu práce rovněž neobstojí. Autorka specificitu českých 

čajoven sice konstatuje, avšak pouze na základě letmé zmínky zemí, kde má čajová kultura dlouhou tradici. Opravdu 

není překvapení, že se liší čajová kultura u nás a v Japonsku. Překvapující je odlišnost ČR a okolních zemí! A právě 

tomu se autorka vůbec nevěnuje! 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Literatura sestává z publikací pro zájemce o čaj a z velmi obecné sociologické literatury (Giddens, Berger, Luckmann). 

Chybí vše mezí tím, především sociologická/etnografická literatura o čajových kulturách jinde ve světě, především ve 

srovnatelných (evropských) zemích, literatura o srovnatelných podnicích a kulturách (hospodská, kavárenská, barová, 

pivní, vinná, atp.). Ještě větší slabinou je způsob využití literatury (viz předchozí bod). Velká část práce je literaturou 

netknuta. 

 

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

 

Autorka vychází z rozhovorů s majiteli čajoven a ze zúčastněného pozorování. Lze se pozastavit nad tím, proč ignoruje 

samotné návštěvníky, ale i takovýto vzorek by mohl být obhájen s ohledem na cíle výzkumu. Autorka však svůj výběr 

nezdůvodňuje. Připomínám, že už název práce indikuje velmi obecný záběr, který práce nemůže naplnit.  

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Nelze říci, vzhledem k nejasnostem ohledně záměru práce. 

 

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

 

Ano, práce však příliš spoléhá na to, že přepisy rozhovorů mluví za sebe. 

 

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

 

V práci se objevují chyby v interpunkci a překlepy, ale formální úroveň je celkově dobrá. 

 

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

 

Vzorek čítá majitele z velké většiny českých čajoven. Zvážil bych omezení záběru práce na Čechy. Morava (úplně 



 

 

chybí Brno, Ostrava i Olomouc!) je zastoupená sporadicky, bylo by lepší ji vypustit úplně. V práci se také dostatečně 

neprobírá, kde vlastně lze čajovny nalézt. Jen ve velkých městech, jen v Čechách, dominantně v Praze?? Jaké jsou 

odlišnosti čajoven v Praze a v menších městech? Existují regionální odlišnosti? 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: Práci považuji za obtížně obhajitelnou. Při obhajobě by autorka měla vyjasnit cíle své práce a 

obhájit svá hlavní zjištění. V případě neúspěšné obhajoby bych doporučoval přidat literaturu (pokud možno 

sociologickou), která by doplnila evropský kontext tématu a na tomto základě se pak věnovat českým specifikům. Proč 

se v průběhu devadesátých let vyvinula čajová kultura u nás a například v Polsku ne? To se mi zdá opravdu nosné téma. 

Doporučoval bych také lépe obhájit zvolený vzorek a diskutovat jeho specifika. Pohled majitelů je jistě jiný než pohled 

návštěvníků, v práci se to však vůbec nediskutuje.  
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