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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

Typ posudku:  oponent 

Autorka práce: Barbora Slaběňáková 

Název práce:   Kavárna jako třetí místo: případová studie mamacoffee Vodičkova 

návštěv a výběru 

Vedoucí práce:  Doc. Milan Tuček, Csc. 

Oponent:   Michal Kotík 

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? 

V úvodu práce se uvádí, že jde o případovou studii, cíl práce je jasně definován, závěry práce 

odpovídají cílům. 

Práce má dvě základní části – teoretickou (kavárny, Oldenburgova teorie třetího místa) a praktickou 

(výzkumnou) část, struktura práce je odpovídající. Šlo by diskutovat o tom, zda popis zkoumaného místa 

patří do části Výsledky výzkumu. 

 

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

Ano, literatura je relevantní a autorka se opírá i o cizojazyčné zdroje. Drobná připomínka: není ale 

jasné, proč autorka uvádí celkem čtyři zdroje o metodologii výzkumu a odkazuje (triviálním způsobem) 

v této otázce až k Weberovi a Geertzovi. 

 

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

  Veškerá empirická zjištění vycházejí dle autorky výhradně z vedení terénního deníku, do kterého 

byly výzkumné poznatky či pozorování zapisovány více méně bezprostředně. Získaná data jsou  

pak („ručně“?) tříděna za pomoci otevřeného kódování, podrobnější popis metody analýzy chybí. 

Ke kvalitě dat se nelze příliš vyjádřit. Kromě čtyř obrázků a plánku obou kavárny je v práci využito 

cca 18 citátů hostů kavárny, popis kategorií je více než stručný (popis atmosféry, popis hostů,…) o metodě 

analýzy pozorování a zpracování poznámek reflektujících úvahy výzkumníka o tom, co pozoruje, není v 

práci ani zmínka. Absentuje i alespoň orientační charakteristika osob, se kterými autorka prováděla 

neformální nestandardizované rozhovory. Navíc pouhé pozorování většinou neurčí, zda např. návštěvník 

používá počítač k práci nebo k oddechu. (viz častá zkušenost s notebooky na přednáškách). Jelikož je terénní 

deník jediným zdroj empirických poznatků, jeho přepis – nebo alespoň ty části, které jsou relevantní pro 

autorčiny záměry, měl být k práci přiložen.  

Za chybu považuji to, že se autorka nerozhodla provést několik cílených rozhovorů, zaměřených 

přímo na tématiku „třetího místa“. Ty by jí podle mého názoru poskytly lepší vhled do této problematiky a 

umožnily by jí hlubší analýzu toho, jak funguje původně americký koncept třetího místa v českém prostředí, 

resp. jak je jej třeba modifikovat. A to tím spíše, že autorka, která má co se týče kaváren podle vlastních slov 

dlouholetou „předchozí“ zkušenost z „obou stran“ nejspíše tušila, že kavárna jako třetí místo v původním 

striktním pojetí nefunguje. 

 

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

Je těžké hodnotit argumenty, založené na několika citacích terénního deníku. Část 2.2 Výsledky 
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výzkumu je jen popisná a vybrané citáty jen ilustrují tvrzení autorky. Tomu odpovídá i část 2.2.4, která přímo 

zpochybňuje Oldenburgova tvrzení, a která by si tedy zasloužila hlubší analýzu. Nicméně argumentace 

odpovídá zdroji 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?      

Využívání odkazového aparátu je v pořádku, z teoretických pramenů autorka řádně cituje. Citáty 

respondentů jsou identifikovány alespoň datem z terénního deníku. Práce je napsána kultivovaným a čtivým 

způsobem, vhodně zakotvená do teoretického konceptu a historie kaváren. Je v ní jen několik drobných 

překlepů (např. s. 25 chybné číslo kapitoly v odkazu). 

 

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

Je škoda, že si autorka, která má co se kaváren týče, podle vlastních slov dlouholetou zkušenost z 

„obou stran“, nezvolila na základě výchozího teoretického konceptů „třetího místa“ spíše výzkum proměn 

tohoto konceptů a jejich příčin v českém prostředí. Více využít mohla autorka i tradiční roli kaváren 

v společenském, kulturním a politickém životě, právě při diskusi výchozího konceptu. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Z jakých důvodů nevyužila alespoň polostrukturovaných rozhovoru, když jde o ověření teoretického 

Oldemburgova konceptu třetího místa. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Bakalářská práce Barbory Slaběňákové splnila požadavky na tento typ práce kladené a 

k obhajobě ji doporučuji. Z výše uvedených důvodů ji pak hodnotím známkou dobře. 

 

 

Datum:  8. 6. 2014     Podpis: Michal Kotík 

 

 


