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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?  

 

Cíle výzkumu (zjistit funkce kavárny a vyhodnotit, zda se jedná o „třetí místo“) jsou sice jasně 

zformulované, ale jsou příliš jednoduché a je až příliš předvídatelné zjištění, ke kterému autorka 

musí dojít. Na práci je ale cenná zvolená metoda výzkumu (zúčastněné pozorování a jeho 

zaznamenání, v kombinaci s náhodnými rozhovory, osobní zkušeností) a poučené zpracování takto 

vytvořených dat. 

 

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

 

Autorka využívá odpovídající literaturu k odůvodnění svého výzkumného postupu včetně postupu při 

interpretaci. Oblast veřejného prostoru a „třetího místa“ má dostatečně pokrytou tuzemskou i 

cizojazyčnou literaturou.  

 

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

analýzy?  

 

V názvu bakalářky je uvedeno, že jde o případovou studii. Ve vlastním textu je pak využito jen 

„terénního deníku“, který je určitou sumací pozorování a záznamu útržků rozhovorů. Myslím, že 

autorka přeci jen měla pečlivě zaznamenat řadu neformálních rozhovorů, které vedla ať se 

zákazníky či personálem jako oddělený zdroj dat (vázaný na nějakou typologii zákazníků a obsluhy) 

a nespokojit se jen se stručnou parafrází z „deníku“. Studii dotvářejí nepochybně cenné  popisy 

prostředí, prostorové uspořádání atd., ovšem měly by být nějak vyhodnoceny.  

 

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

 

Kvalita argumentů odpovídá zvolené prezentaci „terénního deníku“. 

 

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

 

Ano. 

 

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

 

Jde o velice čtivou práci a to nejen kvůli zarámování (přiměřeného) do historie kávy a kavárnictví. 



 

 

2/2 

Text má dobrou jazykovou úroveň. Odkazy jsou v pořádku. 

 

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

 

Myslím, že autorka dostatečně nevyužila možností, které se v prostředí kavárny pro výzkum 

nabízely, a které by nepochybně přispěly k prohloubení poznatků.  

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Liší se nějak kavárny od čajoven? 

 

 

9. Celkové hodnocení práce: 

 

Zvolené téma je nejen čtenářsky, ale i badatelsky vděčné. Bylo asi možné je uchopit v širších 

sociologických souvislostech, než je koncept „třetího místa“. Přesto jde o ucelený text dostatečně 

opřený jak o odbornou literaturu, tak o vlastní výzkum (provedený řídce uplatňovanou metodou). 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení mezi velmi dobře a dobře. 
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