
Oponentský posudek bakalářské práce 

Smutná, Petra, La Casa Blů…“tvoje španělská vesnice“, Praha: FHS UK 2017, 69 s. 

Bakalářská práce Petry Smutné, nazvaná La Casa Blů…“tvoje španělská vesnice“, představuje pokus 

o etnografii stejnojmenné restaurace v centru Prahy. Autorka si v ní podle vlastních slov vytkla za cíl 

„zmapovat, jakým způsobem probíhá každodenní život v této restauraci a jakými typy aktérů je 

prostředí této restaurace utvářeno a jaké je jejich jednání v kontextu restaurace La Casa Blů“ a „zjistit, 

co dělá z této restaurace oblíbený podnik pro své hosty“ (s. 60). Teoreticky je práce inspirována 

především konceptem „míst“ a „nemíst“ Marca Augého a etnografiemi restaurací, mezi nimiž téměř 

výhradně cituje kolektivní monografii Davida Berisse a Davida Suttona The Restaurants Book: 

Ethnographies of Where We Eat, respektive její úvodní kapitolu. 

Hlavní část výzkumu probíhala od září roku 2016 do května letošního roku za využití kombinace dvou 

kvalitativních metod výzkumu: zúčastněného pozorování v prostoru restaurace a polostrukturovaných 

rozhovorů. Ty Smutná vedla s majitelem/zakladatelem restaurace, se spolumajitelem podniku a 

především s jedenácti výhradně českými hosty. Právě jejich vnímání restaurace mělo hrát klíčovou 

úlohu v definování podniku. Aneb, jak je formulováno samotnou autorkou v její druhé výzkumné 

otázce, zjistit, „co z La Casa Blů dělá právě takové místo, jakým je“ (s. 8). 

Výsledky tohoto výzkumu jsou soustředěny v kapitole č. 4 pod lapidárním názvem „Empirická část 

práce“, kde se Smutná na základě zmíněných metod pokouší nastínit historii podniku, její aktéry, 

každodenní život a nakonec i rozložit komponenty specifické atmosféry restaurace La Casa Blů. 

Na dané práci je třeba ocenit především její formální stránku, která je na bakalářské úrovni vysoce 

nadstandardní. Nemám tím na mysli pouze přehlednou úpravu a členění kapitol/podkapitol či absenci 

překlepů a pravopisných chyb (snad s výjimkou do očí bijící hrubky „putika“; s. 53). Ale především 

perfektně zvládnuté základní kvality akademického textu, od pečlivého zdrojování a citování 

relevantní literatury, přes definici jednotlivých pojmů, s nimiž Smutná pracuje, až po teoretickou 

znalost výzkumných metod. V tomto ohledu by mohla bakalářská práce sloužit jako modelová, ačkoli 

autorčina snaha vysvětlit všechny myslitelné termíny čas od času působí poněkud komicky, třeba když 

čtenáři detailně vysvětluje význam obecně známých slov jako tequila, salsa, sangría apod. 

Pochvalu si kromě toho zaslouží i etické rozměry práce. Pro to, aby autorka mohla otevřeně 

pojednávat o konkrétním podniku jménem, si od majitele a zakladatele restaurace obstarala 

informovaný souhlas, jehož kopii také uvádí v přilohách (s. 66). O své vlastní roli, instituci a cílech 

výzkumu zároveň pečlivě uvědomila informátory před začátkem rozhovoru a dokonce si pro tento účel 

vytvořila zvláštní vizitky. Etickému rozměru vlastního výzkumu, a to jak na úrovni rozhovorů, tak 

zúčastněného pozorování, věnuje víc než dostačující podkapitolu 3.4. (s. 27-s.29). 

V neposlední řadě má smysl vyzdvihnout autorčin čtivý, bohatý a někdy až umělecky působící styl, 

který oživuje obvykle strohý akademický sloh. Smutná práci obohatila o reflexi vlastních zkušeností 

se zkoumaným podnikem, k němuž má evidentní vztah, s gastronomií nebo se španělským jazykem. 

Tady už se však zároveň dostáváme k prvnímu úskalí hodnocené bakalářské práce, kterým je dle mého 

názoru neakceptovatelná míra subjektivity celého textu. Smutná správně poukazuje na povinnost 

badatele snažit se vždy maximálně reflektovat míru vlastní zaujatosti a ovlivnění 

zkušeností/emocionálním vztahem ke studovanému tématu. Proto také píše: „Ať už se tedy jednalo o 

zapisování si terénních poznámek během zúčastněného pozorování či o poznámky z rozhovorů, 



snažila jsem se neustále při každém takovém kroku kontrolovat, zda do zaznamenávaných dat 

nevkládám subjektivní pocity či dojmy a neovlivňuji tak výzkum.“ (s. 27) 

Jakkoli tuto snahu oceňuji, domnívám se, že v ní povětšinou selhala. Výsledný text tak často může 

působit jako milostný dopis oblíbené restauraci, o níž se Smutná pravidelně vyjadřuje ve spojení 

s termíny jako „kultovní“ či „magická“, až mytologizovaně popisuje její historii a dokonce 

společenskou úlohu (zvláště podkapitoly 4.1.1., 4.4.1., 4.4.4. a 4.4.5.), případně básní o kolektivu 

zaměstnanců jako o „rodině“ (s. 47), která se k zákazníkům chová za každých okolností slušně a 

vstřícně (s. 52), aniž by pro superlativy na různých místech, mimochodem pronikající i přímo do 

názvu kapitol a podkapitol, uváděla jiné argumenty než vlastní dojmy a výpovědi 

majitele/spolumajitele.
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Předložené bakalářské práci zkrátka chybí výraznější analytická stránka a trpí popisností, založenou 

buď na obecných informacích (o různých typech jídla apod.) nebo na kombinaci dojmů autorky 

s výpověďmi informátorů, které jsou zpravidla přejímané nekriticky a mnohdy je těžké obě dvě vrstvy 

od sebe v textu oddělit. Odpovědi informátorů působí spíše jako ilustrace vyřčených, idealizovaných 

tezí, zatímco se Smutná vyhýbá možným konfliktům s výjimkou nejasně definovaného konfliktu 

restaurace s „osudem“, resp. s radnicí Prahy 1, když popisuje zápas La Casa Blů o přežití (s. 30), což 

do autorkou vytvářené mytologizace daného podniku skvěle zapadá. Naopak potenciálně zajímavé 

konflikty, jež by její konstrukci mohly narušovat, přechází.
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Výše zmíněné nedostatky patrně vycházejí už ze samého jádra práce, tedy z formulace výzkumných 

otázek,
3
 jež autorce jako badatelce neposkytují příliš prostoru pro hlubší sondu do jádra organismu 

restaurace, podtržené praktickou aplikací zvolených výzkumných metod. K nekonfliktní popisnosti 

svádí již uvedené tematické okruhy pro polostrukturované rozhovory s informátory
4
 a ani 

z publikovaných částí rozhovorů se nezdá, že by v nich autorka pokročila dál než na úroveň toho, že 

má daný respondent rád tequilu, líbí se mu obsluha a po domácím ledovém čaji by se „utloukl“ (např. 

s. 55). Je příznačné, že mezi jedenácti informátory nezaznívá na restauraci jediný kritický názor - a jak 

by vzhledem ke zvoleným tematickým okruhům také mohl? 

Na závěr dvě nesouvisející poznámky: 

Zaprvé si dovolím pozastavit se nad autorčiným rozhodnutím nenahrávat rozhovory, které vedla, a 

místo toho se spoléhat pouze na poznámky a vlastní paměť. Takové rozhodnutí má smysl v případě 

relevantního omezení badatele, ať už je to nechuť informátora nebo a priori odmítavý přístup instituce. 

Smutná jej však vysvětluje tím, že by se v případě pořizování audionahrávky nemohla „dostatečně 

soustředit na danou osobu (...) a být tak připravená na její odpovědi“ (s. 21). Není mi jasné, jak se 

                                                      
1
 Se zaměstnanci jako takovými, přestože s nimi přirozeně pracuje jako s významnými aktéry ve vzájemných 

interakcích v podniku, rozhovory nevedla. 
2
 Např. na s. 32-33 najdeme zajímavou zmínku o špatných vztazích mezi Latinoameričany žijícími v Praze, kteří 

„kteří vyhledávali právě spíše salsotéky a díky jeho charakteru [La Casa Blů] neměli příliš v oblibě“, a o tímto 

způsobem vynucené změně podnázvu restaurace. Což zajímavě kontrastuje s jinak předkládanou vizí La Casa 

Blů, pro které má být podnik „fenoménem“, představujícím „jejich zázemí v Praze“ (s. 40). 
3
 Viz s. 8 

4
 Autorka se nejprve informátorů dotazuje, zdali jsou v restauraci poprvé. Pokud ano, ptá se ho „zda se mu zde 

líbí, co ho zde zaujalo nebo jak vnímá prostředí restaurace a zda předpokládá, že se do restaurace vrátí a pokud 

ano, tak z jakých důvodů.“ (s. 22) Pokud nikoli, dotazuje se „proč se do tohoto podniku tato osoba vrací, jak 

vnímá svůj případný vztah k restauraci, za jakým účelem restauraci navštěvuje, zda má nějaké oblíbené pokrmy 

z nabídky restaurace, jak vnímá prostředí a prostory restaurace, zda má k Latinské Americe nějaký vztah a jaký 

pro ni má restaurace význam.“ (s. 22) 



mohu lépe soustředit na informátora ve chvíli, kdy si musím ručně zapisovat každou poznámku a 

bezdůvodně riskuji ztrátu podstatné části rozhovoru. 

Zadruhé mě vzhledem k jinak značné pečlivosti autorky v tomto směru zaráží zmatené nakládání 

s pojmem „latinskoamerický“ v textu práce. Smutná jej opakovaně volně zaměňuje za termín 

„hispánský“, což není totéž, a přestože tento přívlastek používá jako důležitý aspekt identity 

restaurace, který by měl hrát určitou motivaci zákazníků, nenabývá v její práci žádného konkrétního 

významu. Co si autorka a hlavně její informátoři představují pod tolikrát skloňovanou 

latinskoamerickou atmosférou, charakterem nebo dokonce „kouzlem“ podniku? A jak to jde 

dohromady s řadou mezinárodních prvků, od kuchyně Tex-mex, kterou přímo autorkou citovaný zdroj 

klasifikuje jako mezinárodní (s. 15), přes velkou část českých zaměstnanců, až po zcela smíšenou 

klientelu? Těžko říct. 

Celkově je práce Petry Smutné odvážným počinem, na němž je třeba ocenit už jen schopnost pustit se 

na bakalářské úrovni do samostatného terénního výzkumu. Trpí ovšem několika závažnými nedostatky 

v samotném konceptu i jeho zpracování. Přesto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji výslednou známku 

dobře. 

V Roztokách 29.8.2017        František Kalenda 


