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HOZOVÁ, Markéta, Stravovací návyky na Benešovsku v 50. a 60. letech 20. století, Praha 

ÚE FF UK 2014, 113 s. 

 

Diplomová práce Markéty Hozové se zabývá jídelní kulturou v období socialismu, která 

oproti tématu tradiční lidové stravy doposud stojí poněkud stranou badatelského zájmu. Cílem 

práce bylo porovnat situaci na malém městě a na venkově a ilustrovat dobové trendy a změny. 

Podstatu práce tvoří terénní výzkum uskutečněný pomocí kvalitativních metod. 

Výzkum byl proveden metodou polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumný vzorek tvořilo, 

jak autorka uvádí (s. 17.), sedmnáct informátorů (v seznamu je jich uvedeno osmnáct), z toho 

větší část tvořily ženy. Zajímavé by v tomto ohledu bylo dozvědět se, proč byli osloveni 

pouze tři muži, kteří dle autorky poskytli na danou problematiku „trochu jiný a o to cennější“ 

pohled.  

Práci tvoří (bez úvodu a závěru) jedenáct stěžejních kapitol. V kritice pramenů autorka 

předkládá podrobné a objektivní hodnocení dostupných zdrojů. Pracovala nejen s 

etnologickou, antropologickou, historickou a sociologickou literaturou, ale též s literaturou 

zdravotně-osvětovou a regionální, a rovněž s kuchařskými knihami a příručkami, což bylo 

jistě přínosné pro adekvátní seznámení se s tématem. Rovněž je třeba ocenit pečlivé 

prostudování metodologických příruček a následné rozpracování metodologie kvalitativního 

výzkumu. Nechybí rovněž charakteristika informátorů a nutná interpretace získaných dat. 

Následující kapitoly se pak věnují tématům, jako jsou: obstarávání potravin, 

samozásobitelství, techniky konzervace potravin, zdravá výživa, učení se vaření a recepty, 

návštěvy restaurací a cukráren a změny stravování v důsledku migrace. Práci uzavírá analýza, 

kde se autorka zaměřila na konkrétní příklady na základě uskutečněných rozhovorů 
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s informátory. Hlavním tématem analýzy byla otázka: jak se proměňují stravovací zvyklosti 

v důsledku migrace do urbánního prostředí. 

Po formální stránce je práce bez větších problémů, drobné nepřesnosti (počty 

informátorů, jiný název podkapitoly v obsahu a pak v textu – 2.1. Etnologická a historická 

literatura a na s. 10 – Etnologická a antropologická literatura) lze tolerovat. Veškeré zdroje 

jsou řádně citovány.  

Za největší přínos práce považuji kvalitně rozpracovanou metodologii výzkumu, práci 

s daty a jejich následnou analýzu. Rovněž tématu, jak již bylo uvedeno, nebyla 

z etnologického hlediska doposud věnována významnější pozornost.  

Závěrem lze jednoznačně konstatovat, že autorka naplnila cíle, které si předsevzala. 

Diplomovou práci Markéty Hozové doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou 

VÝBORNĚ. 

 

 

 

V Praze dne 7. 9. 2014           PhDr. Tereza Hejzlarová, PhD. 

 


