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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá tematikou kaváren. Kavárny zobrazuje v kontextu historie, 

kdy byly vnímány jako místa veřejných diskuzí, a v kontextu současnosti v rámci teorie 

třetího místa od Raye Oldenburga. Termín třetí místo označuje takové prostory, které 

slouží jako základny veřejného neformálního života, jejichž hlavní funkcí je socializace, 

a které jsou fyzicky odděleny od prostředí domova a práce. Text představuje případovou 

studii kavárny mamacoffee Vodičkova, uskutečněnou metodou zúčastněného 

pozorování, jež byla doplněna o nestandardizované rozhovory. Cílem výzkumu bylo 

specifikovat charakteristické funkce kavárny mamacoffee, které má pro své hosty, a 

nalézt u daného případu znaky třetího místa a určit, zda jím je, či není. Výzkumné 

šetření ukázalo kavárnu jako multifunkční prostor, který slouží pro socializaci i práci, a 

který určité znaky třetího místa splňuje (atmosféra, socializace, komunikace), ale podle 

Oldenburga by jím nebylo. Text nabízí možný pohled na autorův koncept, kdy 

zdůrazňuje socializační funkci třetího místa, a jeho oddělení od sféry pracovního 

prostředí, vzhledem k rozvoji moderních elektronických technologií, naopak upozaďuje.  

 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the phenomenon of cafés. It portrays cefés in the context 

of history, when they were perceived as places of public discussions, and in the context 

of the present day in framework of theory of third place by Ray Oldenburg. The term 

‘third place’ describes particular type of public places which serve as a basis for 

informal public life. Their main function is socialization. And they are physically 

separated from home and work environment. The text presents a case study of café 

mamacoffee Vodičkova, which was implemented with the help of the method of 

participant observation completed by non-standardized interviews. One aim of this 

research was to specify the characteristic functions of mamacoffee Vodičkova and how 

the café’s guests use them. Another aim was to find specific signs of the third place in 

this particular case and determine whether it may be marked as the third place. Research 

shows the café as a multifunctional space, that serves as a place for socialization and 

work and which therefore fulfils certain attributes of  third place (atmosphere, 

socialization, communication). However it would not be labelled as the third place 

according Oldenburg. The text offers possible view on author´s concept, where it 



 

   

 

emphasizes socialization function of third place, and on contrary it lays less stress on its 

division from the sphere of work environment in the context of the development of 

modern electronic technologies. 
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Kavárny bývají označovány jako veřejné prostory, které mají své funkce. Oldenburg 

takové veřejné prostory označuje termínem „třetí místo“. Koncept „třetího místa“ 

rozděluje prostor, ve kterém lidé tráví čas na tři kategorie. Sféru domova, sféru pracovní 

a právě třetí místo, které je základnou neformálního veřejného života, a jehož hlavní 

funkcí je socializace, dobrovolné setkávání a komunikace lidí. (Oldenburg 1999: 16) 

Bakalářská práce představuje danou teorii a zároveň ji aplikuje na konkrétní případ - 

kavárnu mamacoffee Vodičkova. Technikou výzkumu je zúčastněného pozorování. 

 

Cíle práce:  

Jako cíle mé práce jsem se rozhodla specifikovat charakteristické funkce kavárny 

mamacoffee, které má pro své hosty, a pokusila jsem se u daného případu nalézt znaky 

třetího místa a určit, zda jím je či není podle teorie Oldenburga. Zde je znění hlavních 

výzkumných otázek: Jaké funkce má mamacoffee Vodičkova pro své hosty? Je 

mamacoffee Vodičkova třetím místem?  
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Úvod 

 

Kavárna je pro mě místem, které má charakteristický zvuk i vůni, místem, kam už nějakou 

dobu chodím jako host a se zájmem pozoruji okolní dění, a zároveň místem, kde zhruba dva a 

půl roku pracuji. Přesto, že ho znám ze dvou zmíněných pohledů, nemám pocit, že bych ho 

znala úplně. Proto jsem se ve své bakalářské práci rozhodla zabývat právě tematikou kaváren. 

Ta ačkoli může být pro sociologické zkoumání zajímavá, doposud se jí mnoho výzkumníků 

nezabývalo. I to je důvod, proč jsem se rozhodla svou práci zaměřit právě tímto směrem.   

 

Téma kavárny jsem dala do kontextu teorie třetího místa od Raye Oldenburga, která tvrdí, že 

prostor, v němž lidé tráví čas, lze rozdělit do tří sfér. První je domovem, druhá prací a 

poslední tzv. třetím místem, jež má sloužit jako základna veřejného neformálního života. Je to 

místo, kde se lidé dobrovolně setkávají a komunikují a mohou zapomenout na problémy 

spojené se dvěma zbylými sférami. (Oldenburg 1999: 16).   

 

Má bakalářská práce je případovou studií kavárny mamacoffe Vodičkova (malé „m“ 

používám, protože tak zní oficiální název jmenované firmy, pozn. aut.). Jako cíle jsem si 

stanovila specifikovat charakteristické funkce dané kavárny, které má pro své hosty. Dále 

jsem se pokusila u daného případu nalézt charakteristické znaky třetího místa a určit, zda jím 

konkrétní kavárna je, či není.  

 

Text bakalářské práce jsem rozdělila do dvou hlavních částí – teoretické a praktické. 

V teoretické části postupně v jednotlivých kapitolách představuji nejprve tematiku kaváren, 

jejich historii a typologii. Následně se věnuji definování veřejného prostoru v kontextu 

kaváren a v neposlední řadě představuji teorii třetího místa, kontext jejího vzniku a 

charakteristické znaky daného konceptu.  

 

V praktické části prezentuji kvalitativní výzkum, který jsem uskutečnila za pomoci metody 

zúčastněného pozorování v prostředí kavárny mamacoffee Vodičkova. Nejprve se věnuji 

metodologii výzkumu a poté představuji jeho výsledky, přičemž se snažím odpovědět na dvě 

výzkumné otázky: Jaké funkce má mamacoffee Vodičkova pro své hosty? Je mamacoffee 

Vodičkova třetím místem?  
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1. Teoretická část 

Teoretickou část práce jsem tematicky rozdělila na dva oddíly. V prvním se zabývám historií 

kávy a kaváren a ve druhém nejprve představuji definici veřejného prostoru ve spojení s 

kavárnami a následně teorii třetího místa od Raye Oldenburga. Dále shrnuji tematiku kaváren 

v sociologickém výzkumu.  

 

1.1 Historie kávy a kaváren, typy kaváren 

Následující část práce se věnuje historii kávy a kaváren a jejich cestě z arabského světa do 

Evropy. Konkrétněji se zabývám historií pražských kaváren, v rámci níž představuji kavárnu 

Union jako význačný podnik zlaté éry pražského kavárenství. V poslední kapitole nabízím 

možné pohledy na typologii kaváren. 

 

1.1.1 Cesta kávy a kaváren do Evropy 

První údaje o původu kávovníku, kávových zrn i kávových nápojů jsou často spojovány s 

množstvím legend a mýtů. Jeden příběh například vypráví o pastýři Chaldim z Horního 

Egypta (nebo z náhorní planiny Etiopie či Habeše, přesné místo není známé), který si asi 

okolo roku 850 povšiml, že jeho stádo koz překypuje nezvyklým množstvím energie. Tento 

jev se opakoval vždy, když se kozy pásly poblíž aromatických  keřů, jejichž plody Chaldi ze 

zvědavosti ochutnal a zjistil, že se po jejich požití cítí bdělejší, živější a celkově energičtější. 

Se svým objevem se posléze svěřil opatovi z nedalekého kláštera, který blahodárné účinky 

plodu kávovníku považoval za dílo samotného ďábla a hodil je do ohniště. Po chvíli se z ohně 

začala šířit příjemná vůně, jež upoutala opatovu pozornost. Zrnka z ohně vyhrabal a 

všemožnými experimenty došel k nápadu, že je lze rozmíchat ve vodě, uvařit a následně pít 

jako likér. Vzniklý nápoj se stimulujícími účinky pak božím následovníkům umožňoval 

neúnavně recitovat modlitby, a tak chránit klášter a mnichy proti jakémukoli zlu a ďáblu. 

(Augustín 2003: 90-92).  

 

Jiná legenda vypráví o derviši (knězi) a lékaři Omarovi původem z Jemenu, který se okolo 

roku 1250 dostal do vyhnanství, kde si během svého strádání povšiml keříku s vonícími květy 

a krásnými červenými bobulemi. Z plodů zkusil uvařit odvar, který ochutnal a pocítil jeho 

povzbuzující účinky. Poté, co začal nápoj podávat svým pacientům, se zprávy o jeho 

blahodárném působení začaly rychle šířit a dostaly se až k vladaři. Ten Omarovi odpustil 



 

   

5 

prohřešky, vyzval ho k návratu do rodné země a dal mu postavit vlastní chrám, kde ho nechal 

v pokoji a míru žít. (Augustín 2003: 89-90). 

 

I přes mnohé legendy a mýty a nedostatek historických pramenů se odborníci shodují, že 

kávovníkové zrno a káva pocházejí z dnešní Etiopie a z Jemenu. Obě oblasti byly a dodnes 

jsou vhodným přirozeným prostředím pro pěstování kávovníku. To zde bylo vysoce rozvinuto 

až v 15. století a v celém Orientu se káva stala oblíbeným nápojem zhruba o sto let později. O 

rozšiřování kávy po Arábii se zapříčinili místní kočovné kmeny a obchodníci, a to jak cizinci, 

tak i domorodci. (Augustín 2003: 96, Ukers 2009: 5). 

 

Cesta kávy z arabského světa do Evropy je úzce spojovaná zejména s italskými, holandskými 

a také francouzskými kupci, kteří se snažili zavést pěstování této plodiny ve svých 

zámořských koloniích. Holanďané tak například rozšířili kávovník na Srí Lanku, do Indie, na 

Jávu či na Indonéské souostroví na Sumatře a Celebesu. Proběhlé pokusy o pěstování kávy na 

evropském kontinentu nebyly vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám úspěšné. 

Příkladem může být snaha o založení kávovníkové plantáže u francouzského Dijonu, tedy 

místa známého častými mrazivými mlhami, v roce 1670. Jedinou možností, jak pěstovat 

kávovník v evropských klimatických podmínkách, bylo využití vytápěných skleníků, které 

používali Holanďané ve své botanické zahradě v Amsterdamu, ale ani tento způsob příliš 

efektivní nebyl, a tak se jeho používání nerozšířilo. (Augustín 2003: 98-100, Ukers 2009: 6). 

 

Za jednoho z prvních, kdo zrna kávovníku přivezl do Evropy, je považován Ital Pietro della 

Valle. Stalo se tak okolo roku 1627. (Augustín 2003: 98). Ale až rokem 1646, kdy šlechtic De 

la Rocoque dovezl z Istanbulu do Marseille pražená kávovníková zrna spolu s hrnečkem na 

vaření kávy, započala evropská cesta tohoto nápoje s povzbudivými účinky. Začínaly vznikat 

receptury na jeho přípravu a otevírat se kavárny. Koncem 17. století jich bylo v Paříži asi dvě 

stě padesát. Ve středoevropském regionu byla kavárnami proslavena zejména dvě města, 

Budapešť a Vídeň, kde se v danou dobu nacházelo až tisíc podniků, které servírovaly kávu. 

(Augustín 2003: 106-107).   

 

1.1.2 Historie pražských kaváren 

Prvním českým a zároveň pražským kavárníkem a tedy osobou, která do našich krajin kávový 

nápoj přinesla, byl Gergos Hatalahil Damasky původem z Damašku, nazývaný též Jiří 

Deodat. (Augustín 2003: 116). Svou kavárenskou živnost provozoval od počátku 18. století, 
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kdy začal oděný v tureckém obleku chodit po pražských ulicích a nápoj, černou kávu se 

třtinovým cukrem, zájemcům prodávat. Pouliční obchod se Deodatovi dařil, a proto si roku 

1711 mohl otevřít první kavárnu pod malostranskou Mosteckou věží. (Augustín 2003: 117, 

Bendová, Dvořák, Hrodek, Kořínková 2008: 7). 

 

Opravdový rozvoj kavárenství v Praze je spojován s koncem 19. století, kdy se Praha pyšnila 

více než sedmdesáti velkými a menšími kavárnami. (Augustín 2003: 107). Secese podnikům s 

černou kávou a novinami přála i díky rozvoji nočního života. Kavárny do pozdních hodin 

zářily do ulic a přitahovaly tak své návštěvníky. Meziválečné období potom pomáhalo 

kavárenskou kulturu dále rozvíjet. Kavárna tehdy sloužila jako vždy otevřená a liberální 

instituce, která vedle sebe tolerovala rozdílně smýšlející společnosti. Během druhé světové 

války se kromě místa pro setkávání stala i jakousi „burzou první pomoci“. Zlatou éru „světa 

pražských kaváren“ zastavil až komunistický režim v padesátých letech 20. století, kdy byly 

zavírány. (Bendová, Dvořák, Hrodek, Kořínková 2008: 7-8). 

 

Mezi význačné podniky období konce 19. století a první poloviny 20. století pražského 

kavárenského světa se řadí zejména kavárna Union. Na jejím příkladu lze ilustrovat, jakou 

roli v rámci společenského života kavárny hrály. Byly především místem setkávání rozličných 

jedinců a jejich názorů, místem, kde se šířily informace a vznikaly diskuze. Slavná Unionka 

se nacházela v prvním patře Braunerova domu na rohu Národní a Perštýna. (Bendová, 

Dvořák, Hrodek, Kořínková 2008: 14). Výtvarník a spisovatel Adolf Hoffmeister ve svých 

vzpomínkách vyzdvihuje zejména její univerzálnost. „Každá generace a každý směr měl svou 

kavárnu... Ale kavárna Union byla kavárnou tak klasickou, že přežívala všecky generace, 

směry a -ismy a všem postupně mohla poskytnout přístřeší. V kavárně se odehrávala větší 

část politického, společenského a kulturního života. Zde se sbíhaly informace z města i z 

ciziny ve formě klepů i vážných rozhovorů.“ (Hoffmeister cit. in Bendová, Dvořák, Hrodek, 

Kořínková 2008: 15). Mezi hosty bylo možné nalézt mnoho českých umělců a literátů včetně 

Karla Čapka, Jaroslava Vrchlického, Julia Zeyera, Vítězslava Nezvala i Jaroslava Seiferta. 

(Vaculík 1986).
 
Unionka fungovala až do protektorátního března 1941, kdy byla zavřena, a 

následně byl roku 1949 zbourán celý Braunerův dům. (Bendová, Dvořák, Hrodek, Kořínková 

2008: 14). 

 

 

 



 

   

7 

1.1.3 Typy kaváren 

Kavárny současné i minulé jsou místy, která mají různá specifika a funkce, a neexistuje 

univerzální způsob, jak je popsat. Bendová kavárny období konce 19. století a první poloviny 

20. století nazývá „ostrovy bezstarostnosti“ v tom smyslu, že fungovaly jako možnost úniku 

před vnějším světem. Rozděluje je na tři skupiny – společenskou, uměleckou a metaforickou. 

Kavárna společenská tak byla svébytným prostorem s vlastními pravidly, kam mohli 

vstupovat představitelé různých společenských vrstev, a kde se zároveň rozdíly mezi nimi 

stíraly. Kavárna umělecká byla charakteristická tvůrčím duchem a tvůrčí společností, jež ji 

navštěvovala. A kavárna metaforická značila podle autorky schopnost podniku ztvárňovat 

obraz společnosti. (Bendová 2008). 

 

Augustín rozlišuje typy dnešních kaváren z pohledu nabídky a vzorců spotřeby na denní, 

kavárny s hernami, kavárny s odpoledním a večerním provozem, cukrárny a internetové 

kavárny. (Augustín 2008: 108-110). Ani jedno ze zmíněných rozdělení není podle mého 

názoru dostačující. Dalšími faktory, které by mohly rozdíly mezi jednotlivými podniky 

popsat, je zaměření na kvalitu kávy a její přípravu, zda je kavárna součástí mezinárodního 

řetězce, či je lokálního původu, jak širokou má nabídku, jakým způsobem získává kávu apod. 

Příkladem relativně nového typu kaváren, které se v Praze objevují, mohou být tzv. espresso 

bary, jež se vyznačují důrazem na kvalitní přípravu výběrových káv, nepříliš rozsáhlou 

nabídkou a často i tím, že v nich není prostor na sezení.
1
   

 

1.2 Veřejný prostor a teorie třetího místa 

V následujících kapitolách se věnuji definici veřejného prostoru, kterou dávám do kontextu 

kaváren, a dále představuji teorii třetího místa.  

 

1.2.1 Definice veřejného prostoru 

Kavárny bývají označovány jako určitý typ veřejného prostoru. (Tonnelat 2010: 7, Hampton, 

Gupta 2008: 834). Ten bývá v sociologii definován jako takový „prostor, do kterého mají 

všichni za normálních okolností legální přístup.“ (Lofland 1973: 19).  Podle Pospěcha lze 

veřejný prostor popsat na základě tří charakteristik - (1) multidimenzionality, (2) normativity 

nebo (3) vztahu (relace) mezi veřejnou a soukromou sférou. Multidimenzionalitou je myšleno 

dělení na prostor a místo (respektive prostranství). Zatímco prostor se jeví jako konstrukce, 

                                                 
1 Takovým typem kaváren v Praze je například Kafe Karlín nebo Kafemat. (pozn. aut.) 
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která vzniká interakcí jeho návštěvníků, místo vzniká odvozením od fyzického prostředí. 

(Pospěch 2013a: 77-78) Normativní vymezení veřejného prostoru se váže k řecké agoře, 

„otevřenému prostoru antických měst, který sloužil jako místo pro obchodní a politickou 

činnost a také pro řešení problémů, týkajících se občanů řecké polis.“ (Pospěch 2013a: 79) 

Problémem tohoto přístupu je ukotvení spíše v normativních než historických předpokladech, 

jelikož historie měst nedokládá existenci prostranství s univerzálním přístupem pro každého, 

v praxi se k městskému veřejnému prostoru vždy pojila jistá míra exkluze. (Pospěch 2013a: 

79). Veřejný prostor lze také chápat v rámci vztahu veřejné a soukromé sféry. Negativní 

vymezení vůči soukromé sféře je možné demonstrovat pomocí vlastností, které jsou k nim 

vázány. (Pospěch 2013a: 79). Veřejný prostor tak je scénou oproti prostoru zákulisnímu 

(Goffmann 1956 in Pospěch 2013a: 79) nebo prostorem viditelného oproti skrytému. 

(Brighenti 2007 in Pospěch 2013: 79). 

 

Banerjee upozornil na úpadek veřejného prostoru a jeho ohrožení privatizací. Přesunem 

společenského dění do soukromých prostorů tak vzniká nový veřejný prostor, který označuje 

kontrolovaná nebo hlídaná místa určená především pro spotřebu. Jsou jimi nákupní centra, 

galerie apod. (Banerjee 2001: 11-12). O způsobu užívání takových míst rozhodují jejich 

správci. (Pospěch 2013b: 753). 

 

Kavárny lze v kontextu zmíněných definic chápat jako takový veřejný prostor, do něhož má 

za určitých podmínek možný přístup každý, prostor, který je v soukromém vlastnictví a který 

je určen především pro spotřebu. Spolu se vstupem do daného prostoru souvisí nutnost tzv. 

„prostorové socializace“, tedy procesu, během něhož se jedinec učí významům a pravidlům 

jednání, jež se k danému prostředí váží. (Lofland 1973: 102). Příkladem takových pravidel a 

podmínek může být očekávání toho, že si host něco dá a za svou objednávku zaplatí, že se 

bude zdržovat v prostoru, který je vyhrazen pro zákazníky, dále určitá míra slušného chování 

a respektování přítomnosti ostatních, dodržování zákazů (např. zákaz kouření) a jiné.  

 

Kavárny lze také označit termínem „poloveřejný prostor“, který je takovým místem, jež není 

zcela „světem cizinců“, ani zcela domácké a které je oceňováno zejména pro roli, kterou hraje 

ve veřejném životě. (Lofland 1973 in Hampton, Gupta 2008: 834). Na roli kaváren ve veřejné 

sféře upozornil Habermas na příkladu Anglie a Francie, kde byly v době svého rozkvětu 

centrem literární a později i politické kritiky. V jejich útrobách se střetávaly světy intelektuálů 

a aristokracie. V rámci plnění společenské funkce tak vznikala kulturní a politická debata. 
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(Habermas 2000: 90). Kavárny však později přestaly plnit funkci „svatyně veřejné diskuze“ a 

staly se běžnou městskou moderní institucí. „Profanací sakrální povahy těchto kulturních 

statků se ztrácí jejich sakrální aura, jsou nabízeny veřejnosti jako zboží a jakožto zboží se 

stávají obecně přístupnými.“ (Habermas, 2000: 99).  

 

Oldenburg význam kaváren jako míst neformálního veřejného setkávání shledává zejména 

v možnosti socializace a komunikace, míšení názorů i budování komunity. (Oldenburg 1999: 

xvii-xx). 

 

1.2.2 Kavárna jako specifický typ veřejného prostoru: třetí místo 

V následující kapitole představuji teorii třetího místa, se kterou později pracuji ve výzkumné 

části bakalářské práce a která se přímo dotýká jedné z výzkumných otázek: Je kavárna 

mamacoffee Vodičkova třetím místem?  Zde se věnuji kontextu jejího vzniku, 

charakteristickým znakům třetího místa a příkladům, jež uvádí autor Ray Oldenburg.  

 

1.2.2.1 Oldenburgova teorie třetího místa a kontext jejího vzniku 

Základní myšlenkou teorie třetího místa je předpoklad, že lidé potřebují tzv. neformální 

veřejná místa, kde se mohou scházet a družit bez zjevných záměrů. Také tam mohou na chvíli 

zapomenout na starosti spojené s domovem či prací a jednoduše relaxovat a bavit se. Tato 

místa se nazývají místa třetí a poskytují společnosti neformální veřejný život. (Oldenburg 

1999: 8).  

 

Autor teorie, sociolog Ray Oldenburg, Ph.D., si všiml, že většina obytných prostorů, zejména 

pak předměstí vznikající po druhé světové válce v Americe, byla budována spíše tak, aby své 

obyvatele chránila před možností utvářet komunity a socializovat se, než aby je v tomto 

směru podporovala. (Oldenburg 1996-1997: 6). Typická předměstská obydlí byla vytvořena 

pro rodiny určité velikosti, věku a příjmů. Navíc se v jejich blízkosti nenacházely žádné 

lokální obchody, hospůdky či jiná místa, kde by se obyvatelé mohli nenuceně scházet a 

socializovat, a která by jim přirostla k srdci. Proto pro ně bylo snadné svá bydliště opouštět a 

stěhovat se. (Oldenburg 1999: 4).   

 

Nejen architektura vedla podle autora k nedostatku neformálního veřejného života. Američané 

podpořeni reklamami, přesvědčujícími je o tom, že dobrý život si může každý jedinec koupit, 

často trávili svůj volný čas ve společnosti domácího zábavního průmyslu, jako je televize a 
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DVD přehrávač, a volnočasovými aktivitami, jako je jogging a masáže, které nejsou 

spojovány se sdružováním se s jinými lidmi. (Oldenburg 1999: 11-12). 

 

Nedostatek neformálních míst a neformálního veřejného života Oldenburg označil jako 

problémovou situaci. Americká střední třída tak podle autora žije pouze rodinou a prací. 

Prostředí domova a práce pak musí nahradit funkce, která by měla být obstarána nenucenými 

setkáními, což může přesáhnout kapacity těchto dvou sfér, a vést například k větší 

rozvodovosti, zvyšujícímu se počtu neúplných rodin, stresu, nemocem, absenci a menší 

výkonnosti v práci. (Oldenburg 1999: 9-13). Každodenní život pro udržení jakési rovnováhy 

potřebuje tři sféry, které Oldenburg označuje jako tzv. nohy trojnožky, přičemž každá z nich 

je postavená na vztazích příslušných k ní a váže se k fyzicky odděleným a odlišným místům. 

(Oldenburg 1999: 14-15). 

 

Teorie třetího místa rozděluje prostor, ve kterém lidé tráví čas, na tři kategorie. První je 

domov, druhá je práce a třetí je tzv. třetím místem. Daný termín Oldenburg vytvořil pro 

označení jakési základny neformálního veřejného života. Je obecným pojmenováním pro 

velkou řadu veřejných prostorů, které hostí dobrovolná, neformální a radostně očekávaná 

setkání jednotlivců mimo domov a práci. (Oldenburg 1999: 16). Typům takových míst autor 

věnoval knihu Celebrating the third place: inspiring stories about the "great good places" at 

the heart of our communities, ve které je možné jako příklady nalézt knihkupectví, hospody, 

obchůdek s dárkovými předměty, květinářství či kavárny. (Oldenburg 2001). 

 

1.2.2.2 Charakteristika třetího místa 

Čím jsou tedy tři jednotlivé kategorie charakteristické? Domov je podle autora nejdůležitější, 

vyznačuje se běžným a předvídatelným prostředím. Pracovní sféra je výdělečná a produktivní 

a třetí místo je charakterizováno termínem společenskost, jenž Oldenburg chápe ve smyslu 

Simmelovy definice jako „hravou formu sdružování se“, které je řízeno přátelskostí, 

srdečností, přívětivostí i (dobrým) vychováním.  (Oldenburg 1999: 15-16, Simmel 1971: 

130). Pro třetí místo je dále typické množství určitých znaků, mezi něž patří potřeba neutrální 

půdy, kde se lidé mohou dobrovolně scházet a cítit se pohodlně. Tato půda by měla být 

rovnostářská, otevřená pro všechny a vytvářet tak možnost pro setkávání různých jedinců. 

Navíc by jim měla umožnit „zanechat svůj status u dveří“. Nálada takového prostředí by měla 

být pozitivní. Důležitou činností, která se v něm odehrává, je živá a poutavá konverzace, při 

níž hrají významnou roli stálí zákazníci daného místa. Přístupnost a vybavení prostředí jsou 
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také významné. Místo by mělo být snadno dostupné a vytvářet pro návštěvníky domácí 

prostředí, jakýsi „domov pryč od domova“. (Oldenburg 1999: 22-40).  

 

Oldenburg třetí místo a jeho charakteristiku označuje jako ideální typ. (Oldenburg 1996: ix). 

Daný termín značí teoretický model „vytvořený na základě postižení charakteristického 

v podobných jevech“ (Linhart, Vodáková, Petrusek 1996: 1341) a slouží k porovnávání 

s realitou pro objasnění „jistých významných složek svého empirického obsahu.“ (Weber 

2009: 46). Takovým způsobem přistupuji ke konceptu třetího místa v praktické části 

bakalářské práce, kdy ho srovnávám s konkrétním případem – kavárnou mamacoffee 

Vodičkova.  

 

1.3 Kavárna jako předmět sociologického výzkumu 

Již v úvodu bakalářské práce jsem předeslala, že ačkoli může být téma kavárny a kávy 

zajímavé pro výzkum, mnoho pozornosti se mu nedostalo. V poslední kapitole teoretické části 

představuji několik výzkumů, které se kavárnám a teorii třetího místa věnovaly, a zároveň 

těmito příklady ilustruji, jak lze k danému tématu přistoupit.   

 

1.3.1 Zahraniční práce 

Ze zahraničních výzkumů stojí za zmínku práce Woldoffové, Lozziové a Dilksové The Social 

Transformation of Coffee Houses: The Emergence of Chain Establishments and the Private 

Nature of Usage. Autorky se zaměřily na dvě základní otázky: (1) zda mají kavárny stále 

sociální funkci třetího místa i přes zvyšující se popularitu přenosných technologií, a (2) jakým 

způsobem se liší kavárny v osobním vlastnictví od těch, které jsou součástí větších řetězců. 

Na základě dat získaných nezúčastněným pozorováním v šesti bostonských podnicích dospěly 

k závěru, že lidé stále více využívají kaváren i jako sociální sféry, i jako soukromé zóny pro 

práci. Dále si autorky všímají, že ačkoli jsou podniky typu řetězců kritizovány pro nedostatek 

osobitého charakteru, často svým zákazníkům mohou lépe nabídnout to, co v rámci třetích 

míst hledají, zejména širší nabídku vybavení pro jejich pohodlí, jako jsou různé typy míst k 

sezení a bezplatné služby (např.: wi-fi). (Woldoff, Lozzi, Dilks 2013). 

 

Druhou zahraniční prací, kterou zmíním, je výzkum z kanadské Ottawy Sociability and The 

Coffee Shack: Testing Oldenburg´s Concept of the Third Place. od Michaela Thomase St. 

Germain. Autor se v něm zabýval moderní městskou kavárnou, The Coffee Shack, která se 

veřejně prezentuje jako třetí místo nebo také jako tzv. „domov pryč od domova“. Na základě 
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zúčastněného pozorování došel k závěru, že podnik mnoho znaků Oldenburgova konceptu 

nesplňuje, a tudíž třetím místem není. Je spíše příkladem kreativní reklamy a sebeprezentace a 

místem, které je navrženo pro maximalizování zisku. (St. Germain 2001). 

   

1.3.2 České práce 

Kavárna se jako předmět sociologického výzkumu v České republice neobjevuje často. 

Autorkou, která poukázala na neprobádaní tématu v rámci sociálně vědního zkoumání a 

zároveň se jej sama jala systematicky uchopit ve své magisterské diplomové práci Brněnské 

kavárny z pohledu jejich majitelů: Kluby demokracie nebo postmoderní místa spotřeby?, je 

Magdaléna Vyletová. Za cíl práce si stanovila odpovědět na otázku, jakých účelů, významů a 

funkcí může postmoderní instituce kavárny nabývat v kontextu města Brna, a také přinést 

jakýsi vhled do způsobu fungování a reprodukce současných městských kaváren spolu se 

snahou o nalezení kritérií, na jejichž základě se majitelé či majitelky vzájemně vymezují a 

usilují o dominantní pozici v soutěžícím poli kaváren. Teoretickým rámcem pro práci byl 

koncept habitus – kapitál – pole od Pierra Bourdieu. Za pomoci kvalitativního výzkumu 

uskutečněného metodou polostrukturovaných rozhovorů s třinácti majiteli či provozovateli 

kaváren došla autorka k závěru, že pole brněnských kaváren je tvořeno podniky relativně 

novými, je arénou bojů, kde se soupeří o dominanci, a zároveň že lze kavárny v kontextu  

považovat za kluby demokracie i postmoderní místa spotřeby. (Vyletová 2009).  

 

Další česká práce, kterou považuji za důležité představit, se nezabývá tématem kaváren, 

nicméně využívá Oldenburgovu teorii třetího místa, jež je podobně jako kavárny v českém 

sociálně vědním výzkumu nepříliš častá. Je jí bakalářská práce Hospoda jako bájné třetí 

místo. Autor Vojtěch Mečíř v ní za pomoci metody orální historie a rozhovorů s dvanácti 

narátory zkoumá hospodský život očima těch, kteří do hospody (zejména jilemnické Vinárny 

Pod Věží) chodí. Jako cíl výzkumu si stanovil zjistit, kdo do hospody chodí, kdo je jejím 

štamgastem, a také zda může být hospoda pro člověka třetím místem se všemi jeho výhodami. 

Zde vzhledem k zaměření mé bakalářské práce zmíním pouze závěr týkající se teorie třetího 

místa. Podle autora viděno Oldenburgovou optikou hospoda není třetím místem, avšak pro 

štamgasty jím je. (Mečíř 2011). 

 

 

 



 

   

13 

2. Praktická část 

Praktická část bakalářské práce představuje kvalitativní výzkum provedený metodou 

zúčastněného pozorování v kavárně mamacoffee Vodičkova. Nejdříve se věnuji metodologii 

výzkumného šetření, posléze prezentuji jeho výsledky.   

 

2.1 Metodologie výzkumu 

Tato kapitola se věnuje metodologickému postupu mého výzkumného šetření, kterým je 

případová studie kavárny mamacoffee, uskutečněná metodou zúčastněného pozorování, jež 

byla doplněna o nestandardizované rozhovory. Nejprve představuji cíle práce a výzkumné 

otázky. Dále se věnuji charakteristice kvalitativní povahy výzkumu a technice sběru dat. 

Představuji průběh výzkumu, organizaci a přístup k analýze dat. A v neposlední řadě zmiňuji 

možná úskalí výzkumu a jeho etické aspekty. 

 

2.1.1 Cíle práce a výzkumné otázky 

Jako cíle mé práce jsem se rozhodla specifikovat charakteristické funkce kavárny 

mamacoffee, které má pro své hosty, a pokusila jsem se u daného případu nalézt znaky třetího 

místa a určit, zda jím je, či není podle teorie Oldenburga. Zde je znění hlavních výzkumných 

otázek: Jaké funkce má mamacoffee Vodičkova pro své hosty? Je mamacoffee Vodičkova 

třetím místem?  

 

Abych mohla získat odpovědi na tyto otázky, věnovala jsem se zkoumanému prostředí ze 

širšího hlediska a snažila se tak popsat více témat a nalézt odpovědi na množství dalších 

otázek, mezi něž se řadí: Jaké činnosti hosté kavárny během svého pobytu vykonávají? Chodí 

lidé do kavárny sami nebo s někým? S kým v kavárně komunikují? Jak vnímají atmosféru 

daného prostředí?  

 

2.1.2 Kvalitativní výzkum 

Neexistuje jediný obecně uznávaný způsob, jak vymezit nebo dělat kvalitativní výzkum. 

Creswell ho charakterizoval jako „proces hledání porozumění založený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo  lidského problému“. (Hendl 

2012: 48). Podle Strausse a Corbinové je hlavním znakem kvalitativního přístupu v 

sociologickém výzkumu  dodržení zásady, že jeho cílem není získání výsledků za pomoci 

statistických metod nebo jiných způsobů kvantifikace dat. (Strauss, Corbinová 1999: 10). 
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Kvalitativní výzkum je tedy možné chápat jako „nenumerické šetření a interpretaci sociální 

reality.“ (Disman 2007: 285). Získaná data jsou induktivně analyzována a interpretována. Ve 

snaze hledat významy a pochopit aktuální dění tak výzkumník vytváří  podrobný popis toho, 

co pozoroval a zaznamenal, přičemž se snaží nevynechat nic, co by mohlo pomoci vyjasnit 

zkoumanou situaci. (Hendl 2012: 50). 

 

Pro mé výzkumné šetření jsem zvolila kvalitativní povahu výzkumu zejména z toho důvodu, 

že cíle mé práce nejsou uchopitelné statistickými metodami. Kvalitativní přístup umožňuje 

získání hlubšího vhledu a podrobného popisu zkoumané problematiky, dále umožňuje 

zkoumat jedince, události, skupiny či fenomény v přirozeném prostředí, pomáhá navrhovat 

teorie a hypotézy a také je praktický při počáteční exploraci neznámého fenoménu. (Hendl 

2012: 50). 

 

Výše vyjmenované výhody kvalitativního výzkumu jsou i výhodami pro účely mé práce. 

Kavárnu považuji za nepříliš probádané téma. Pro zachycení dění, atmosféry a poznání hostů 

v kavárně je třeba ji navštívit a jevy dopodrobna zkoumat tak, jak se dějí v přirozeném 

prostředí chodu podniku. Mé kvalitativní výzkumné šetření je případovou studií mamacoffee 

Vodičkova.   

 

2.1.3 Případová studie mamacoffee Vodičkova 

Případová studie je jedním z hlavních přístupů kvalitativního výzkumu. Zaměřuje se na 

podrobný popis a rozbor jednoho nebo několika málo případů. Základní výzkumnou otázkou 

tak je, jaké jsou charakteristiky daného případu či skupiny porovnávaných případů. 

Předpokládá se, že jejich důkladným prozkoumáním je možné lépe porozumět jiným 

podobným případům. Na konci studie se případ vřazuje do širších souvislostí. (Hendl 2012: 

101-102, Bryman 2012: 67). 

 

Jako případ pro svůj výzkum jsem si vybrala kavárnu mamacoffee Vodičkova spolu s jejími 

hosty, s aktivitami, kterým se uvnitř kavárny věnují, s jejími zaměstnanci, s její atmosférou a 

s veškerým děním, jež je možné v prostoru podniku zaznamenat. Kromě popisu zkoumaných 

jevů, zejména funkcí, jaké kavárna pro své hosty má, svůj případ uvádím do širších 

souvislostí, konkrétně ho vztahuji k Oldenburgově teorii třetího místa.   
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2.1.4 Zúčastněné pozorování jako technika sběru dat 

Pro sběr dat jsem zvolila techniku zúčastněného pozorování. Je to „styl výzkumu, ve kterém 

výzkumník participuje na každodenním životě lidí, které studuje.“ (Disman 2007: 305). Hendl 

rozlišuje tři role výzkumníka při zúčastněném pozorování, které v průběhu výzkumu střídá. 

Jsou jimi úplný účastník, účastník jako pozorovatel a pozorovatel jako účastník podle míry  

účasti na dění. (Hendl 2012: 191). V mém případě jsem se mohla ztotožnit se všemi třemi, 

kdy jsem se v kavárně pohybovala jako zaměstnanec i jako host, a tedy byla účastníkem dění 

a zároveň jsem byla i pozorovatelem. Pozorování bylo zčásti otevřené a zčásti skryté (Hendl 

2012: 191) v tom smyslu, že jsem svou činnost netajila, ale zároveň jsem nebyla v kontaktu se 

všemi jedinci, kteří kavárnu v době výzkumu navštívili, a tudíž pro ně má role pozorovatele 

zůstala skrytá. 

 

Zúčastněné pozorování „zahrnuje všechny techniky sběru kvalitativních informací, pokud 

jsou aplikovány v kontextu participace.“ (Disman 2007: 308). V průběhu výzkumu jsem 

využívala také nestandardizovaných rozhovorů, jimiž se rozumí „interakce mezi tazatelem a 

respondentem, pro kterou má tazatel jen velice obecný plán“. (Disman 2007: 308). Nepoužívá 

tedy seznam otázek a nemá tak stanovené jejich znění ani pořadí. (Hendl 2012: 193). Znění 

rozhovorů, které jsem učinila, z velké části vyplývalo z aktuální situace. Rozhovory nebyly 

předem plánované, ale byly následkem dění  v přirozeném prostředí kavárny. Snažila jsem se 

ovšem držet tématu výzkumu a ptát se zejména na důvody chození do mamacoffee 

Vodičkova, na aktivity, kterým se v kavárně hosté věnují, a na vnímání prostředí a atmosféry 

podniku. 

 

Podle Hendla je v rámci výzkumu provedeného technikou zúčastněného pozorování nutné 

vykonat čtyři základní kroky. Prvním krokem je navázání kontaktu s účastníky pozorování či 

s prostředím,  druhým je samotné pozorování, dalším vytvoření záznamu získaných dat 

formou tzv. terénních poznámek či deníku a posledním je ukončení pozorování a opuštění 

terénu. (Hendl 2012: 194-198). Jednotlivým krokům, jež jsem učinila v průběhu mého 

výzkumu, se blíže věnuji v následujících podkapitolách. 

 

2.1.5 Prostředí výzkumu, vstup do terénu, pobyt v něm a jeho opuštění 

Výzkum probíhal v kavárně mamacofffee Vodičkova, v místě, které jsem si vybrala zejména 

ze dvou důvodů. První je širším pohledem na věc a úzce souvisí i s motivem výběru tématu 
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celé mé bakalářské práce a tedy jakýmsi okouzlením kavárnami, jejich prostředím, 

návštěvníky, atmosférou a děním, jež je v daných podnicích možné pozorovat a prožívat a jež 

může být zajímavým předmětem výzkumných šetření. Druhý důvod se pak váže přímo ke 

konkrétnímu zkoumanému prostředí. Mamacoffee Vodičkova je místo, které znám zhruba 

čtyři roky a které jsem po tu dobu navštěvovala jako host. V říjnu 2011 jsem se navíc stala 

zaměstnancem daného podniku na pozici barista/obsluha. Můj dlouhodobý pobyt v kavárně se 

mi jevil jako výhodné výchozí postavení pro uskutečnění zúčastněného pozorování, kdy jsem 

v daném prostředí mohla trávit čas, aniž bych je svou přítomností nějak narušovala, protože 

jsem do něj svým způsobem patřila.    

 

Vstup do terénu v mém případě, kdy jsem se ve zkoumané kavárně zhruba čtyři roky 

pohybovala střídavě v roli zaměstnance a hosta, nelze považovat za vstup doslovný, při němž 

bych se po otevření dveří ocitla v neznámém prostředí či mezi členy neznámé skupiny. Za 

jakýsi mezník, kterým je možné charakterizovat můj vstup do terénu, lze označit rozhovory s 

majitelem mamacoffee Danielem Kolským, s ředitelkou Kateřinou Slovákovou a s provozní 

pobočky Vodičkova Michaelou Kernovou, během kterých jsem všem představila své 

výzkumné záměry, a následně od nich získala informovaný souhlas s mou plánovanou 

činností.
2
 

 

Po získání souhlasu jsem se mohla začít věnovat výzkumu, jehož počátek lze popsat změnou 

mé role z hosta či zaměstnance, kdy jsem prostředí a návštěvníky kavárny pozorovala optikou 

mé profese a zároveň vlivem jedné z mých charakterových vlastností – zvědavostí, na roli 

zúčastněného pozorovatele či výzkumníka. Jak se tedy má úloha proměnila?  

 

Ač navenek nebyl zřejmě žádný výrazný rozdíl patrný, základní změnou, která se pro mě 

udála, byla změna přístupu k pozorovanému prostředí. Přestala jsem ho pokládat  pouze za 

místo, kde pracuji, nebo kde trávím volný čas, a začala jsem k němu přistupovat jako k 

prostředí, kterému se svým pozorováním systematicky věnuji, a své poznatky si pečlivě 

zapisuji. S tím souvisel i určitý pocit zodpovědnosti a neustálé zpochybňování myšlenek 

ohledně pozorovaného dění a ohledně vhodnosti role pozorovatele v místě, které určitým 

způsobem zná. Tomuto tématu se blíže věnuji v kapitole 2.1.6 Možná úskalí výzkumu, jeho 

kvalita a sebereflexe. 

                                                 
2 Tyto osoby v textu nejsou anonymizovány, jelikož jsou jejich jména ve spojení s mamacoffee volně 

dohledatelná na internetu. (pozn. aut.) 
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Jednotlivá pozorování probíhala  v období od ledna do března roku 2014, kdy jsem se snažila 

kavárnu navštěvovat dvakrát až třikrát týdně nepravidelně v různých dnech i hodinách 

ohraničených  její otevírací dobou, která je ve všední dny od osmi hodin ráno do deseti hodin 

večer. O víkendech a svátcích je otevřeno od deseti hodin ráno a zavírá se ve stejnou dobu 

jako v týdnu. Záměrnou nepravidelnost mých pozorování ve smyslu zvoleného času i dne 

jsem volila s cílem poznat, jak se mění hosté kavárny a jejich aktivita v podniku v průběhu 

dne. V terénu jsem setrvávala přibližně jednu až tři hodiny, kdy jsem seděla u jednoho ze 

stolů nebo na baru, pozorovala dění okolo sebe a případně komunikovala s obsluhou nebo s 

některými z hostů mamacoffee.   

 

Kromě plánovaného výzkumného pobytu v terénu jsem se navíc v kavárně objevovala 

jedenkrát až třikrát týdně pracovně na svých směnách. V průběhu práce baristy jsem také 

mohla dění do určité míry pozorovat. Dané pozorování bylo samozřejmě ovlivněno mou 

případnou zaneprázdněností, i tak jsem ovšem sbírala data využitelná pro můj výzkum. 

 

Stejně jako vstup do terénu i jeho opuštění pro mě neznamenalo odchod doslovný, ale 

ukončení výzkumné činnosti a vzdání se role výzkumníka. V kavárně se nadále pohybuji, a 

tak jsem se s aktéry, kteří se v jejím prostředí vyskytují, nemusela nijak loučit. 

 

2.1.6 Možná úskalí výzkumu, jeho kvalita a sebereflexe 

Otázkou objektivity společenskovědního výzkumu se zabýval nejeden teoretik sociologické 

(Weber 2009) či antropologické metodologie (Geertz 2000). Z charakteru kvalitativního 

přístupu a metody výzkumu – zúčastněného pozorování - vyplývá určitá míra subjektivity a 

interpretativnosti. Ta začíná již výběrem tématu výzkumu a následně pokračuje v jeho 

průběhu, kdy výzkumník dění pozoruje svýma očima a vnímá prostřednictvím své zkušenosti 

a svého způsobu chápání světa a končí analýzou dat a interpretací závěrů. V rámci výzkumu v 

kavárně mamacoffee jsem již před jeho zahájením pociťovala obavy ohledně mé role 

výzkumníka obecně a zároveň ohledně mé role výzkumníka v prostředí, které do určité míry 

znám. Došla k závěru, že by realizaci výzkumu má pozice v terénu neměla bránit. Po celou 

dobu jsem si jí byla vědoma a snažila 

jsem se o čestný a otevřený přístup k získávání dat, k datům samotným i k jejich prezentaci. 

Během pozorování jsem v rámci rozhovorů se zaměstnanci mamacoffee i s hosty kavárny do 

určité míry prováděla triangulaci dat, kdy jsem porovnávala jejich pohled na některé ze 
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zkoumaných jevů (např. atmosféru kavárny, charakteristiku stálých zákazníků apod.) s mými 

daty.  

 

Zároveň si uvědomuji omezení, jež vyplývají z metody zúčastněného pozorování, kdy jsem 

jako pozorovatel nebyla v kavárně přítomna neustále, ani jsem vzhledem k množství jevů a 

velikosti prostoru nemohla pozorovat všechno.  

 

Podle Dismana lze věrohodnost kvalitativního výzkumu ustanovit jasností analytického 

procesu a předložením každého kroku šetření čtenáři tak, že jeho logická správnost může být 

sledována i laikem. (Disman 2007: 302-303). Ve své práci jsem se snažila takto postupovat.  

  

2.1.7 Organizace a analýza dat 

Data získaná pozorováním a nestandardizovanými rozhovory se zaměstnanci mamacoffee a s 

hosty kavárny jsem zaznamenávala ve formě terénního deníku, přičemž jsem se snažila 

dodržovat Hendlovu radu  a zapisovat si poznámky buď přímo v terénu, nebo retrospektivně 

do 24 hodin po uskutečnění pozorování, a zároveň vždy dříve, než jsem zamířila do terénu s 

cílem dalšího zkoumání. (Hendl 2012: 197). K záznamu rozhovorů jsem se rozhodla 

nepoužívat diktafon, který by mohl narušit přirozenou atmosféru kavárny. Získaná data jsou 

tak parafrázemi, jež jsem se snažila co nejpřesněji do terénního deník přepsat.  

 

Terénní poznámky lze dělit na dva typy. Zatímco poznámky popisné zahrnují popis prostředí, 

lidí a jejich činností, jež jsou stěžejní pro daný výzkumný záměr, poznámky reflektující 

obsahují úvahy výzkumníka o tom, co pozoruje včetně například rozvíjejících se myšlenek 

ohledně výzkumu, reflexe metody či nastalých problémů. (Hendl 2012: 197-198). V rámci 

svého výzkumného šetření jsem si oba typy poznámek zapisovala ručně do bloku, ze kterého 

jsem je následně přepisovala na počítači do digitální verze.  

 

K analýze dat jsem přistupovala induktivní metodou, která uvádí do vztahu sběr dat a proces 

vytváření hypotézy a teorie v kvalitativním výzkumu. (Hendl 2007: 236). Za pomoci 

otevřeného kódování jsem data logicky roztřídila do témat, o které jsem se v rámci snahy 

nalézt odpovědi na výzkumné otázky zajímala. Mezi takovými skupinami byly například 

popis atmosféry, popis hostů, jejich činnost v kavárně, používání počítače, komunikace mezi 

hosty, komunikace s obsluhou, návštěva jednotlivce či skupiny a jiné. Získané poznatky jsem 

potom propojila s teoretickým konceptem. 
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2.1.8 Etika výzkumu 

Etické otázky hrají ve společenskovědním výzkumu důležitou roli. Výzkumník by měl dbát 

zejména na respektování soukromí zúčastněných aktérů, zkoumaným osobám zajistit 

anonymitu a získat od nich tzv. informovaný či poučený souhlas. (Hendl 2012: 153-154). V 

případě zúčastněného pozorování v kavárně, jsem získala tzv. aktivní souhlas, tedy podepsaný 

dokument informující o mých výzkumných záměrech a metodě zkoumání, od zástupců vedení 

mamacoffee D. Kolského (majitel), K. Slovákové (ředitelka) a M. Kernové (provozní 

pobočky Vodičkova). Vzhledem k tomu, že má role pozorovatele byla částečně otevřená a 

částečně skrytá jsem takové povolení nemohla získat od všech hostů kavárny. Obsluhu i ty 

hosty, se kterými jsem blíže komunikovala, jsem o své činnosti informovala. Všem ve své 

práci zaručuji šetrné nakládání s jejich soukromými údaji a zachování anonymity. V textu 

potom v rámci odkazování na jednotlivé osoby ve všech případech používám „krycí jména“.     

 

2.2 Výsledky výzkumu 

V následující části prezentuji výsledky výzkumného šetření provedeného metodou 

zúčastněného pozorování. Nejprve představuji fyzický popis zkoumaného prostředí a 

následně se zaměřuji na atmosféru kavárny, charakteristiku jejích hostů a aktivit, kterým se 

věnují, a funkcím, které pro své hosty má. Jednotlivá témata prezentuji v kontextu teorie 

třetího místa.    

 

2.2.1 Charakteristika a popis pozorovaného prostoru: mamacoffee Vodičkova 

Mamacoffee Vodičkova je jednou ze sedmi poboček řetězce kaváren, které spadají pod 

mamacoffee, první českou pražírnu Bio Fairtrade
3
 kávy.

4
 Nachází se na adrese Vodičkova 6, 

Praha 1, kde sídlí ve stejné budově jako divadlo Minor. V blízkosti dané adresy je možné 

nalézt Karlovo náměstí, Novoměstskou radnici, ulici Lazarská a tramvajové zastávky 

Lazarská a Vodičkova. 

 

Jedná se o největší kavárnu a obchod váženou kávou sítě mamacoffee, která disponuje vlastní 

kuchyní. V nabídce je proto  možné kromě čerstvě pražené fairtrade kávy, čajů a jiných 

                                                 
3 „Fairtrade je název certifikace a ochranné známky, kterou vlastní Fairtrade International.“ Značí způsob 

ochodu, který lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává možnost uživit se vlastní prací za 

důstojných podmínek (záruka platu, ochrana životního prostředí, důstojné pracovní podmínky atp.). 

(www.fairtrade.cz)  

4 http://www.mamacoffee.cz/o-nas/ 
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nápojů a zákusků z produkce KOSHER FOOD nalézt vegetariánská a veganská jídla.
5
 

 

Je otevřena od července roku 2009
6
. Za dobu svého fungování prošla několika změnami, 

přičemž nejvýraznější rekonstrukce interiéru proběhla v květnu 2012, kdy byla nápadná 

barevnost nahrazena více neutrálními tóny a decentnější výzdobou.
7
 Kromě změn interiéru 

došlo v průběhu let ke změnám v nabídce i v cenách a proměně klientely. Tu provozní 

Michaela Kernová charakterizuje jako pestrou škálu jedinců, mezi nimiž lze nalézt například 

studenty, rodiče s dětmi, jedince, kteří chodí do podniku pracovat, posedět na odpolední kávu, 

obědvat nebo se sejít u večerního vína.
8
   

 

Kavárna sídlí v rohové budově. Její exteriér se vyznačuje prosklenými výlohami, které jsou 

ve výšce prvního patra označeny velkým bílým nápisem „kavárna mamacoffee“ a ve výšce 

přízemí částečně popsány základní nabídkou kavárny („mamacoffee – kavárna a obchod 

kávou, čerstvě pražená káva z Afriky a Jižní Ameriky“ a jiné). Kavárna je nekuřácká a její 

prostory se rozkládají ve dvou patrech. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Exteriér kavárny mamacoffee Vodičkova 

 

 

                                                 
5 http://www.mamacoffee.cz/kavarny/kavarna-vodickova/ 

6 Informace získaná od majitele D. Kolského 

7 Informace získaná od provozní M. Kernové 

8 Informace získaná od provozní M. Kernové 
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2.2.1.1 Přízemí kavárny: Káva tady i s sebou, káva jako nápoj, káva zrnková 

„Tady to tak voní. Vždycky, když jsem přijdu, dostanu chuť na kávu.“ 

Po otevření těžkých, skleněných dveří a vystoupání po čtyřech schodech je prvním, čeho si 

člověk vstupující do kavárny všimne, bar vyvedený v oranžové a černé tabulové barvě se 

světlým přírodním dřevěným pultem, na němž stojí nejdůležitější část kavárenského vybavení 

- naleštěný nerezový kávovar. Na kávovaru jsou vyrovnané bílo-zelené a bílo-modré  ručně 

vyráběné porcelánové hrnky několika velikostí. Hned vedle, napravo od baru se nachází 

vitrína se sladkými zákusky (dorty, muffiny, bábovky a jiné) a několika slanými pochutinami 

(quiche, sendviče či pirohy). Na ploše baru je možné dále nalézt dózy se sušenkami, 

propagační materiály kavárny spolu s návody na různé domácí přípravy kávy (džezva, 

frenchpress, aeropress a jiné), prospekty inzerující aktuální projekty, které mamacoffee 

podporuje (v dubnu to byl například veletrh neziskových organizací NGO market pořádaný 

v Národní technické knihovně), a další předměty, které jsou na prodej (sypané čaje, třtinový 

cukr, kakao) nebo jsou praktické pro ty zákazníky, jež si berou kávu v kelímku s sebou 

(cukřenka, ubrousky, míchátka). 

 

Za barem je stěna natřená černou tabulovou barvou, na které je ručně bíle napsaná základní 

nabídka kávových nápojů i s cenami (espresso, espresso macchiato, cappuccino a jiné), 

přičemž tato část vzhledem k tomu, že je kavárna s obsluhou, slouží zejména jedincům, jež si 

berou kávu s sebou. Dále je na stěně vyvedena úplná nabídka zrnkových káv, které 

mamacoffee prodává. Spolu s cenou za 250g je u každé kávy popsaná její základní 

charakteristika. 

 

Sezení v přízemní obstarává sedm dřevěných stolů různých velikostí spolu s židlemi a v 

jednom případě i s gaučem rozmístěných podél prosklené části obvodu kavárny tak, že hosté 

mohou během svého posezení v podniku sledovat dění na ulici. V interiéru je neustále 

rozsvíceno, avšak umělé osvětlení je mírné, nerušivé a většinu světla tak obstarávají výlohy. 

Interiér není nijak přezdobený ani přehnaně upravený. Stěny i vybavení jsou vyvedeny v 

neutrálních barvách, zejména šedé, světle béžové a černé a v přírodních materiálech. Mírně 

oprýskaný a nejednotný nábytek vytváří nenucenou atmosféru, která je dokreslována nepříliš 

hlasitou hudbou, zvukem kávovaru či mlýnku a vůní kávy. Tu v přízemní části prostoru 

obstarává zejména prodej kávových zrn, která si může zákazník nechat v případě zájmu 
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čerstvě umlít. 

 

Posledním výrazným prvkem interiéru spodní části mamacoffee Vodičkova jsou kovové 

schody, po kterých je možné vystoupat do prvního patra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Interiér přízemí – pohled na bar  

 

 

 

Obrázek č. 3: Interiér přízemí – pohled do kavárny a na schody 
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2.2.1.2 První patro: káva, jídlo a wi-fi, bezdrátové internetové připojení  

„Máte wi-fi? Jaké je heslo?“ 

Po vystoupání do prvního patra se jedinec ocitne ve větší části kavárny, která je ze dvou stran 

lemovaná skleněnými výlohami, jež jsou obklopeny velkým množstvím různých druhů 

pokojových květin. Interiér je vybavením i barvami podobný přízemí, kdy i zde převládá 

neutrální šedobéžové vymalování, tmavá podlaha, mírné umělé osvětlení, nejednotný a mírně 

oprýskaný nábytek a černá tabulová stěna s nabídkou. V tomto případě se jedná o základní 

nabídku vegetariánského či veganského jídla (polévka, hummus s pitou, saláty a jiné), které je 

z důvodu umístění kuchyně v prvním patře k dostání jen tam. Nejvýraznějším prvkem 

interiéru tak je dlouhý oranžový bar s přírodní dřevěnou deskou a bílá stěna naproti schodům, 

která slouží k menším výstavám fotografií či obrazů a může měnit atmosféru prostoru. V 

průběhu výzkumu byla k vidění nejprve série fotografií „Hodina války“ od Aleny Dvořákové 

a Viktora Fischera, kterou později vystřídala výstava Pavlíny Schultz „Tell me what you eat: 

příběhy izraelských veganů“.  

 

V prvním patře je stejně jako v přízemí možné nalézt kávovar, vitrínu se zákusky i police se 

stejným zbožím (technologie pro domácí přípravy kávy a porcelán) na prodej, navíc je zde v 

nabídce několik knižních titulů a ručně vyráběných diářů.  

 

V horním patře kavárny bývá třináct až patnáct stolů (podle toho, zda jsou  některé spojené v 

jeden), většina z nich se nachází na vyvýšeném pódiu po obvodu prostoru u skleněných výloh, 

zbylé čtyři pak uprostřed plochy mezi barem a již zmíněnými stoly. Sedět je možné i na baru.     

 

Jako čtyři základní rozdíly mezi přízemím a prvním patrem kavárny lze charakterizovat 

nabídku. V přízemí je oproti prvnímu patru možnost koupě kávových zrn a naopak nahoře je 

širší sortiment jídla. Dalším rozdílem je umístění toalet a bezdrátového internetového 

připojení, které se nachází pouze v horním patře a posledním je možnost bezbariérového 

přístupu také jen v horním patře kavárny. Bezbariérový přístup je zajištěn výtahem, který se 

nachází v pasáži divadla Minor a vede do prostranství mezi kavárnou a divadlem, kde jsou 

také toalety.  
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Obrázek č. 4: Interiér první patro – pohled na bar a na stoly 

 

 

2.2.1.3 Baristé aneb obsluha kavárny 

Obsluha kaváren obecně bývá označována termínem barista či baristka. Petra Veselá jako 

jednoduchou definici takové pracovní pozice uvádí „kdokoliv, kdo pracuje s kávou a 

připravuje ji.“ (Veselá 2011: 185).  Dále však dodává, že povolání baristy by mělo být 

komplexnější. Osoba, jež danou činnost vykonává, by měla mít znalosti a umět je využít 

nejen k přípravě kávy, ale i o technologiích (např. mlýnek a kávovar) a o pěstování, 

zpracování i pražení kávových zrn. Dále by měla zvládat komunikaci se zákazníkem, jeho 

obsluhu a péči o své pracovní prostředí. (Veselá 2011: 185).  

 

Mamacoffee Vodičkova je kavárna s obsluhou. V průběhu výzkumu se na svých směnách 

střídalo přibližně 20 až 25 jedinců, kteří jsou pro práci baristy vyškoleni. Z větší části se jedná 

o  studenty vyskokých škol, kteří v kavárně pracují formou brigády, a jejich věk se pohybuje 

v rozmezí od 19 do 32 let. Na pozici baristy v daném podniku výrazně převažují ženy, muži 

tam jsou pouze tři.   

 

Zatímco v přízemí baristé pracují vždy ve dvou a zastávají totožné činnosti, v prvním patře je 

možné za barem nalézt jednoho až tři pracovníky
9
, kteří mají rozdělené role tak, že jeden 

obstarává obsluhu hostů (objednávání, nošení vyřízených objednávek na stůl, sklízení nádobí, 

placení) a zbylí přípravu nápojů a servírování dortů či slaných pochutin z nabídky, jež je 

možné nalézt ve vitrínách. Jídlo objednávají v kuchyni, kde je připravováno kuchařkou. Toto 

                                                 
9 Vzhledem k rozděleni směn na dopolední a odpolední se v průběhu dne v kavárně za běžných okolností  na 

svých směnách vystřídá až devět jedinců. (pozn. aut.)  
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rozdělení ovšem není úplně striktní, baristé se přizpůsobují aktuální situaci v kavárně a 

navzájem si v případě potřeby vypomáhají. Za horním barem je také během dne možné spatřit 

paní, jež vypomáhá obsluze s mytím nádobí. 

 

Jako uniforma obsluze mamacoffee slouží černé zástěry, pod kterými mohou jedinci nosit 

vlastní oděv podle svého uvážení. Tím si zachovávají jistou míru osobitosti, která se občas 

projevuje i v rámci obsluhování hostů.   

 

2.2.2 Atmosféra kavárny 

Důležitou charakteristikou kavárny je její atmosféra. Tu lze popsat na základě zařízení 

prostoru a jeho vnímání hosty. Podle Oldenburga je pro třetí místo typická nenápadnost a 

umírněnost. Neokázalá výzdoba tak vzbuzuje pocit, že tam lidé patří takoví, jací jsou, a 

nemusí se pro návštěvu daného prostoru převlékat do slavnostního oděvu. Interiér bývá starší 

a jednoduchý. (Oldenburg 1999: 36-37).   

 

V kapitolách 3.1.1 a 3.1.2 jsem interiér kavárny mamacoffee již popsala jako nepřezdobený, 

ani přehnaně upravený, s nejednotným nábytkem a mírně oprýskaný, což koresponduje 

s předpokladem Oldenburga. Hosté dané prostředí vnímají jako místo, kde se cítí dobře a kam 

patří.  

  

 „To je těžké takhle popsat. Hlavně se tu cítím dobře. Nemám pocit, že sem nepatřím, že bych 

se tu cítila nějak nepatřičně.“ 

(parafráze z terénního deníku, 1.2.2014) 

 

„Do nějakých podniků se člověku ani nechce vejít. Tady je to naopak takový, že má člověk 

pocit, že je skoro jako doma.“ 

(parafráze z terénního deníku, 7.1.2014) 

 

Kromě vybavení podniku jeho atmosféru utváří i obsluha. Baristé mamacoffee jsou vyškoleni 

pro svou práci, avšak nemají daná úplně striktní pravidla, jak jednat s hosty, či jak být 

oblečeni, proto si zachovávají určitou míru osobitosti a jejich vystupování a jednání tak 

nepůsobí strojeně ani uměle. Občas se dostávají i do situací, kdy dělají chyby, což může 

podporovat neformální charakter daného prostředí.  
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„Občas na něco i zapomenou nebo do sebe za barem doslova vrazí, ale je to takový lidský.“  

(parafráze z terénního deníku, 10.1.2014) 

 

2.2.3 Hosté a „štamgasti“
10

 

Hosté mamacoffee Vodičkova jsou různorodí. V kavárně je možné spatřit široké spektrum 

věkových kategorií i národností.  Do podniku chodí jako jednotlivci i ve dvojicích či větších 

skupinách. Jsou studenty, rodinami, přáteli, lidmi pracujícími i bez práce. Hosty lze rozdělit 

na ty, co jsou stálými nebo alespoň občasnými zákazníky, což dokládá používání věrnostních 

kartiček, které je založeno na sbírání razítek za každý kávový nápoj. Odměnou za desáté 

razítko je káva zdarma. 

 

Dalším typem hostů jsou náhodní příchozí. Ty charakterizuje neznalost prostředí, jeho 

pravidel a nabídky, což lze ilustrovat na příkladu, kdy si jdou po příchodu do kavárny 

objednat u baru v přízemí. 

 

„Do kavárny vešla skupina tří žen. Zastavují se u baru a ptají se, zda si mohou objednat velké  

caffé latte. Obsluha se jich ptá, zda chtějí kávu s sebou nebo v kavárně, a upozorňuje je, že 

daný nápoj má pouze jednu velikost. Ženy si chtějí dát kávu v kavárně. Následně jsou 

informovány o tom, že se mohou posadit, a tak i činí.“ 

(úryvek z terénního deníku, 19.3.2014)   

 

Podle Oldenburga jsou však nejdůležitějšími návštěvníky třetího místa jeho „štamgasti“, což 

jsou takoví hosté, kteří udávají charakter daného podniku, cítí se v něm jako doma a mohou 

využívat určitých výhod oproti ostatním zákazníkům. „Štamgastem“ se většinou stane někdo, 

kdo se v daném místě objevuje často (nemusí to ale být s přesnou pravidelností) a spíše sám 

než ve společnosti někoho. (Oldenburg 1999: 35).  

 

„Štamgasti“ v mamacoffee splňují Oldenburgovu definici. Jedná se o jedince (častěji muže), 

kteří chodí do kavárny opakovaně a ve většině případech sami. Typickým znakem, který se 

pojí s jejich označením „štamgasta“ je pojmenování, jež získávají od obsluhy a jež je užíváno 

v rámci zákulisního odkazování k daným osobám. Pojmenováním bývají přezdívky spojené 

                                                 
10  Termín „štamgast“ je hovorovým označením pro stálého hosta v restauračním zařízení. Ve své práci ho 

používám pro odlišení stálých  hostů a těch, kteří mají navíc určité výhody. (pozn. aut.) 
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s druhem nápoje, který si „štamgast“ nejčastěji objednává (např. Pan Cappuccino). Některé 

z daných hostů zná obsluha vlastním jménem a tak je také označuje.  

 

Kromě pojmenování charakterizuje „štamgasty“ bližší vztah s baristy. Ten lze ilustrovat 

situacemi, kdy spolu obě strany blíže komunikují a téma rozhovoru není spojené pouze 

s objednávkou či zdvořilostními frázemi, ale je více osobní. Příkladem může být sdílení 

zážitků ze života či znalost některých oblastí soukromí. 

 

„Muž („štamgast“) jde k baru zaplatit. Obsluha si ho všímá a ptá se, jak prožil Vánoce. Muž 

si sedá na barovou židli a odpovídá. Zajímá se o zážitky obsluhy. Oboustranná konverzace 

potom trvá asi čtvrt hodiny a působí veselým dojmem. Kromě aktuálních Vánoc jsou součástí 

rozhovoru i historky stejné tématiky z minulosti. Muž naznačuje, že musí odejít do práce. Obě 

strany se loučí.“ 

(úryvek z terénního deníku 3.1.2014) 

 

„Cestou z toalet se muž („štamgast“) zastavuje u baru a ptá se baristky, jak jí dopadla 

zkouška na VŠ. Z konverzace je zřejmé, že se o daném tématu již bavili. Muž pogratuloval 

k úspěchu a zajímal se o další průběh zkouškového období.“ 

(úryvek z terénního deníku, 12.2.2014) 

 

Výhody, které se váží ke statusu „štamgasta“, souvisí zejména s objednávkami. Baristé znají 

nápoje, kteří si jejich „štamgasti“ běžně dávají, proto někdy nemusí k objednání dojít běžnou 

formou, kdy obsluha donese nápojový lístek hostovi ke stolu, vzdálí se, aby si host mohl 

vybrat a následně se vrátí pro přijetí objednávky, ale za pomoci pantomimického 

naznačování. Tím, že dochází k objednávce takovým způsobem, se zkracuje doba jejího 

vyřízení. Také může dojít k předběhnutí ostatních hostů. Baristé jsou si navíc vědomi určitých 

specifik, jež se váží ke konkrétním objednávkám „štamgastů“. Vědí například, jaký z druhů 

čokoládek ke kávě mají nejraději, nebo že si k nápoji přejí větší sklenici vody z vodovodu, 

než je servírovaná obvykle.  

 

„Obsluha gestikuluje směrem k zákazníkovi („štamgast“). Zdviženou rukou naznačuje dvěma 

prsty dvojku. Zákazník přikyvuje. Po chvíli dostane dvojité espreso.“ 

(úryvek z terénního deníku, 12.2.2014)  

 



 

   

28 

„Třeba Honza pije espresso bez mléka, k tomu hořkou čokoládku a velkou vodu z vodovodu 

nebo paní Jana má ráda cappuccino, když má více pěny a je teplejší .“    

(parafráze z terénního deníku, 20.3.2014) 

 

2.2.4 Aktivita hostů v kavárně 

Hlavní aktivitou třetího místa by měla být živá a poutavá konverzace. (Oldenburg 1999: 26). 

Ta ovšem v případě mamacoffee není aktivitou jedinou. Činnosti, jimž se hosté v kavárně 

věnují, jsou rozmanité a během dne se jejich výskyt proměňuje. 

 

V ranních a dopoledních hodinách u stolů převládají hosté s počítačem, kteří se zabývají prací 

nebo studiem, většinou sedí o samotě a kromě objednávek se žádnému jinému způsobu 

interakce nevěnují. Prostor kavárny je tak pro ně pracovní sférou, jejíž konkrétní výhody 

shledávají zejména v atmosféře, vybavení (wi-fi) a nabídce. Jejich aktivita nekoresponduje s 

Oldenburgovým předpokladem, který v rámci defice třetího místa práci z daného prostředí 

vyloučil. (Oldenburg 1999: 16). 

 

„První patro, je obsazených jedenáct stolů, z toho osm vždy po jednom hostovi s počítačem (5 

mužů a 3 ženy), u jednoho sedí jeden host s novinami (žena), u zbylých dvou sedí vždy dvojice 

(páry, cizinci) a snídá.“ 

(úryvek z terénního deníku, 13.3.2014, 11:00) 

 

„Chodím se sem učit, protože doma bych spala, a knihovny jsou takové  moc sterilní.“ 

(parafráze z terénního deníku, 2.2.2014) 

 

„Je mi tu dobře, je tu káva, a to, že jsem mezi lidmi, mě inspiruje.“    

(parafráze z terénního deníku, 15.3.2014) 

 

Specifickým druhem činnosti, který je spojen s prací a studiem, je vyučování cizích jazyků. 

Do kavárny pravidelně několikrát týdně dochází tři učitelé a jejich žáci, jimž poskytují 

soukromé hodiny angličtiny nebo francouzštiny. Prostor si vybírají jako neutrální půdu pro 

scházení se. Nabídku nápojů a pochutin navíc oceňují jako zpříjemnění studijního prostředí.  

 

V odpoledních a večerních hodinách je možné spatřit proměňující se charakter aktivit. Ubývá 

pracujících hostů a přibývá těch, kteří přišli do kavárny za účelem konzumace, relaxace, 
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setkání a konverzace. U stolů je tak možné spatřit jedince s novinami (v podniku jsou volně 

k dispozici časopisy Respekt a Ekonom), knihou nebo jen s kávou a v klidu pozorující okolí.   

A dále dvojice či větší skupiny, jejichž hlavní činností je konverzace. Ta běžně probíhá mezi 

jedinci, kteří se již znají a do kavárny přišli spolu, nebo se v ní setkali.  

 

„První patro, všechny stoly jsou obsazeny, některé posunuty tak, aby byly vytvořeny stoly 

větší. U dvou sedí jednotlivci (s počítačem a knihou), u zbylých dvojice a větší skupiny, které 

hlasitě konverzují.“  

(úryvek z terénního deníku, 27.3. 19:30) 

 

„Chodím sem na odpolední kávu, na chvíli posedět, přečíst noviny.“   

(parafráze z terénního deníku, 20.3.2014) 

 

Proměnu aktivit lze ilustrovat i na hluku a obsazenosti kavárny. Zatímco ráno a dopoledne 

působí klidnějším a tišším dojmem, a stoly, ač mají jednu až čtyři židle, jsou často obsazeny 

vždy jen jedním hostem, odpoledne a večer je atmosféra hlasitější a živější a kapacita volných 

míst je zaplněna.      

 

Další z aktivit, jež je možné v kavárně pozorovat, je konzumace kávy či jiných nápojů a 

pochutin z nabídky mamacoffee. Většinou bývá součástí návštěvy podniku ve spojení s jinou 

činností (práce, konverzace apod.), ale existují i případy, kdy se stává hlavním cílem 

zákazníků.  

 

„Doba oběda. Žena sedí sama, objednává si polévku a se slovy „Naobědvám se a spěchám 

zpátky do práce.“  žádá o účet, aby mohla co nejrychleji po konzumaci odejít.“  

(úryvek z terénního deníku, 25.1.2014) 

 

„Muž přichází k baru, objednává  si espresso, které vypije přímo tam. Po vypití kávy zaplatí, 

loučí se a  odchází.“ 

(úryvek z terénního deníku, 19.3.2014) 

 

Charakter aktivit se neproměňuje pouze během dne. K jistým změnám dochází i v rámci 

porovnání všedních dnů a víkendů. Během sobot a nedělí v kavárně převažují hosté, kteří 

přišli s cílem socializace a konzumace, a jedinců, jež přišli pracovat, je výrazně míň. O 
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víkendech navíc ovlivňují chod dění v podniku dětská představení, která pořádá divadlo 

Minor na stejné adrese jako je mamacoffee Vodičkova. V danou dobu kavárna často slouží 

jako místo pro setkání a pro rychlé občerstvení před navštívením kulturní akce. 

 

„Horní patro, kavárna je plná, hosté sedí i na baru, je mezi nimi více rodin s dětmi než 

obvykle. Obsluha nestíhá a hosté jsou nervózní. Za patnáct  minut v divadle začíná Perníková 

chaloupka.“   

(úryvek z terénního deníku, 25.1.2014) 

 

2.2.5 Barista jako host 

Zajímavým jevem, který bylo možné během pozorování sledovat, se staly návštěvy 

zaměstnanců mamacoffee v podniku, kde pracují, mimo jejich pracovní dobu. Prostor kavárny 

je pro ně místem, kam míří s vědomím, že potkají někoho, s kým se již znají a mohou se 

s ním bavit. Zároveň se v něm cítí dobře a nevadí jim se zdržovat ve svém pracovním 

prostředí, i když nemusí.  

 

„Jdu kolem, a vím, že tu bude někdo, s kým se můžu bavit.“  

(parafráze z terénního deníku, 13.3.2014) 

 

„Je to pro nás takový holubník. Je to v centru (Prahy – pozn. aut.), takže když jdu kolem, 

nakouknu dovnitř, a většinou tam někoho potkám.“   

(parafráze z terénního deníku, 20.2.2014) 

 

2.2.6 Funkce kavárny 

Oldenburg jako funkci třetího místa označil socializaci, která mimo jiné zahrnuje setkávání 

lidí, komunikaci a utváření komunity. (Oldenburg 1999: 13-16). Kavárna mamacoffee této 

funkci odpovídá pouze do určité míry. Pro některé hosty je místem socializace, v podniku se 

setkávají a jejich hlavní aktivitou je komunikace. Nelze ale říct, že je to jediná funkce daného 

prostoru. Ten totiž svým hostům slouží i jiným způsobem. 

 

Na základě dat získaných pozorováním je zřejmé, že hosté prostor kavárny využívají i jako 

pracovní prostředí nebo místo k relaxaci či konzumaci a v rámci těchto aktivit nemusí 

k socializaci a interakci s jinými hosty či obsluhou docházet. Lidé se jim věnují o samotě a 

s okolím nekomunikují. 
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Kavárnu tak lze označit jako „multifunkční prostor“ (Woldoff, Lozzi, Dilks 2013: 209), který 

oproti Oldenburgově představě neslouží pouze k socializaci, ale i k jiným aktivitám, jež 

nemusí být se socializační  funkcí přímo spojeny a mají spíš soukromý charakter.  
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Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabývala fenoménem kaváren, které jsem představila v kontextu 

historie jako místa veřejných diskuzí a v kontextu současnosti jako tzv. třetí místo. 

 

Práci jsem rozdělila do dvou částí teoretické a praktické. V první jsem se věnovala historii 

kávy a kaváren. Ty v minulosti sloužily jako místa, kde vznikala kulturní i politická debata, 

kde se scházely skupiny intelektuálů, a kde se veřejně diskutovalo.  

 

Dále jsem představila teorií třetího místa od Raye Oldenburga, která mě vedla k formulaci 

cílů celé práce. Jako cíle jsem si stanovila specifikovat charakteristické funkce kavárny  

mamacoffee Vodičkova, jež má pro své hosty. A zároveň nalézt u daného případu 

charakteristické znaky třetího místa a určit, zda jím je, či není.  

 

Oldenburg kavárny označil jako tzv. třetí místa, určitý typ veřejných prostorů, které jsou 

základnami veřejného neformálního života, jejich hlavní funkcí je socializace, a jsou odděleny 

od prostředí domova a práce.  

 

V praktické části práce jsem představila kvalitativní výzkum ve formě případové studie, který 

byl uskutečněn pomocí metody zúčastněného pozorování. Jako případ jsem zvolila kavárnu 

mamacoffee Vodičkova, která pro mě byla terénem, kde jsem se v roli hosta či zaměstnance 

zhruba čtyři roky pohybovala (a z toho nyní tři měsíce jako výzkumník – pozorovatel). 

Prostředí jsem tedy do určité míry znala a nepůsobila jsem v něm jako cizinec, což bylo pro 

výzkumné šetření praktické.  

 

Pro výzkum jsem si stanovila dvě hlavní otázky. První zněla: Jaké funkce má mamacoffee 

Vodičkova pro své hosty?  

 

Na základě získaných dat jsem kavárnu označila jako multifunkční prostor, jehož funkce lze 

charakterizovat aktivitou hostů. Slouží jako místo pro socializaci, setkávání, komunikaci, 

práci, relaxaci i konzumaci a má tedy funkce společenského i soukromého charakteru.  
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Druhou otázkou byla:  Je mamacoffee Vodičkova třetím místem? 

 

Kavárna mamacoffee Vodičkova splňuje určité znaky třetího místa, mezi něž je možné zařadit 

atmosféru a prostředí, které jsou vnímány hosty jako příjemné a evokují pocit domova. Dále 

má své „štamgasty“, kteří disponují jistými výhodami v podniku. Je místem neformálních 

setkávání a vykazuje Oldenburgem vyzdvihovanou socializační funkci.  

 

Na druhou stranu ale v kontextu Oldenburgovy teorie nelze jednoznačně říct, že by byla 

třetím místem. To autor vymezil jako fyzicky oddělený prostor mimo domov a práci. 

V mamacoffee Vodičkova je ale běžné spatřovat množství hostů, kteří chodí do daného 

prostoru pracovat. V dnešní době se s dostupností přenosných elektronických zařízení, 

zejména notebooků a mobilních telefonů, sféry třetího místa a pracovního prostředí prolínají a 

Oldenburgův koncept se tak může jevit jako idealizovaný a v konkrétních reálných případech 

neplatný.   

 

Podle mého názoru ale není na místě koncept třetího místa zcela zavrhnout. Je potřeba ho 

přizpůsobit současné situaci. V době, kdy Oldenburg svou teorii vypracoval, tedy před více 

než dvaceti lety, nebyly elektronické technologie tak vyspělé jako dnes. Příkladem může být 

používání počítače, který byl nepřenosný, a tudíž pevně přivázaný k prostoru, v němž byl 

používán. Užívání takových technologií navíc nebylo běžné, a tak bylo možné snadněji 

oddělit prostory pro práci od těch pro zábavu a relaxaci. Případ kavárny mamacoffee 

Vodičkova navíc splňuje podle mého názoru podstatné znaky třetího místa (socializace, 

setkávání, komunikace) a absolutní fyzické oddělení daného prostoru od zbylých dvou sfér 

(práce a rodina) se mi v současné době jeví jako bezvýznamné.  

 

Z vlastní zkušenosti, kdy jsem navštěvovala podniky podobného typu jako zkoumaná 

kavárna, tedy takové, které nabízí kromě kávy i malé občerstvení, disponují prostory 

určenými k sezení a poskytují svým hostům volně přístupné internetové připojení, mohu 

tvrdit, že závěry získané na případu mamacoffee Vodičkova lze aplikovat i na ně. Obdobné 

kavárny jsou také prostory, kde je možné spatřit hosty pracující i socializující se, a kde se tedy 

sféry pracovního prostředí a třetího místa prolínají. Toto mísení však třetímu místu neubírá 

jeho zásadní funkce, které jsou dle mého názoru jeho podstatou (jako je socializace, 

komunikace, vzájemná interakce a trávení volného času).  
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Má bakalářská práce může sloužit k další diskuzi ohledně způsobů užívání veřejných prostorů 

a zároveň jako inspirace pro nové výzkumy zajímavého prostředí, jímž kavárny bezesporu 

jsou. 
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Summary 

In this bachelor’s thesis I dealt with the phenomenon of cafés, which I introduced in context 

of history as a place of public discussion, and in the context of the present day as the “third 

place”. 

 

The thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical section I dealt 

with the history of coffee and cafés. In the past, cafés served as places for cultural and 

political discussion, as meeting places for intellectuals and for public debate.  

Further I introduced Ray Oldenburg’s theory of the third place, which lead me to the 

formulation of the aims of my thesis. One aim was to specify the characteristic functions of 

mamacoffee Vodičkova and how the café’s guests use them. Another aim was to find specific 

signs of the third place in this particular case and determine whether it may be marked as the 

third place. 

 

Oldenburg labelled cafés as the “third place”, i.e. a particular type of public place which 

serves as a basis for public life. It is different from the places of “home” and “work”, and its 

main function is providing space socializing. 

In the practical section I introduced the qualitative research in the form of a case study, which 

was implemented with the help of the method of participant observation. For this particular 

case, I chose the café mamacoffee Vodičkova, in which I have spent around four years as a 

guest and as an employee, and now three months as a researcher and observer. This means 

that this environment was fairly well-known to me and I was not considered a stranger, which 

was practical for the research.  

 

The first aim of the research was to find out what function mamacoffee Vodičkova has for its 

guests. Based on the obtained information I labelled the café as a multi-functional space, the 

function of which can be characterized by the activities of its guests. It serves as a place for 

socializing, meeting, communication, work, relaxation and consummation; it therefore has the 

functions of both social and private character.  

 

The second aim was to determine whether mamacoffee Vodičkova is the “third place”. This 

particular café has some of the signs of the third place, such as the atmosphere and 
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environment which the guests find pleasant and which evokes the feeling of home. Further, it 

has its regular guests, to whom the café offers certain advantages. It is a place for informal 

meetings and it has the socialization function, an important feature emphasized by 

Oldernburg.  

 

On the other hand, in the context of Oldenburg’s theory, the café cannot be unambiguously 

labelled as the third place, as it was defined as a place physically separated from home and 

work. In mamacoffee Vodičkova, however, one can regularly see a number of guests for 

whom the café is also their workplace. In the present times of portable electronic devices such 

as notebooks and mobile phones, the sphere of the third place and work environment blend, 

and Oldenburg’s concept may thus seem idealized, and in particular cases invalid.  

 

In my opinion, however, the concept of the third place ought not to be entirely rejected: it is 

necessary to adjust it to the present situation. In the time of the formulation of Oldenburg’s 

theory, i.e. over twenty years ago, electronic devices were not as advanced as today. As an 

example we can mention the use of the personal computer, which was importable, which 

means it was bound to the place in which it was used. The employment of such technologies 

was moreover rather unusual, which means that it was easier to separate the place for work 

from the places for amusement and relaxation. The case of the café mamacoffee Vodičkova 

moreover has substantial signs of the third place (socialization, meeting, communication); the 

feature of absolute physical separation of this place from the other two spheres (work and 

family) does not seem important to me in the present time any longer.  

 

From my own experience, having visited places of a similar type as mamacoffee Vodičkova, 

i.e. those that offer (besides coffee) also small refreshments, spaces for sitting and free 

internet connection, I can claim that the conclusions obtained from the case of mamacoffee 

Vodičkova may also be applied to other such places. Similar cafés are also places where one 

can see guests both working and socializing, and where the spheres of work and the third 

place therefore blend together. This blending however does not take away the main features – 

which are at the same time the essence – of the third place: socialization, communication, 

interaction and the spending of one’s free time. 
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My bachelor’s thesis can serve for further discussion concerning the ways of using public 

places and at the same time as an inspiration for new research of interesting environments 

such as cafés. 
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