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Radka Matušínská se ve své práci zaměřuje v podstatě na dvě témata: na to, jak lze skrze koncepty 

sociální antropologie interpretovat konzumaci pokrmů, které jsou v odlišných kontextech aktéry 

vnímány jako nezvyklé, šokující, „bizarní“ – tedy jak rozumět pojídání „neobvyklých pochoutek“; a jak 

se ke konzumaci těchto pokrmů staví (jak ji vysvětlují, prožívají, legitimizují) sami „jedlíci“. Vychází 

z kvalitativního výzkumu, založeného především na rozhovorech, pozorování a analýze sociálních sítí. 

Práce má klasické členění (úvod, metodologie, teorie, výzkumná část).  

Co si jednoznačně zaslouží ocenění je opravdu nadstandardní objem odborné literatury, se kterou 

autorka pracovala. V tomto ohledu práce přestavuje obsáhlý přehled přístupů a konceptů z oblasti 

antropologie jídla, od obecnějších rámců po specifické studie k tématu neobvyklých pokrmů. Tato 

přednost, jak ještě píši níže, je ale ve svém důsledku i největší slabinou předložené práce.  

Další podstatná věc, kterou chci vyzdvihnout, je autorčina snaha o reflexivní přístup. Radka 

Matušínská v textu důkladně řeší otázku, jak vlastně své téma pojmenovat a záměrně se snaží 

vyhnout hodnotícím či exotizujícím pojmům (kap. 2.2). Celkově klade zcela správně důraz na 

relativitu, kulturní ukotvenost a kontextuálnost zkoumaného fenoménu a na několika místech práce 

dokonce reflektuje určitý kolonialistický diskurz v pozadí „zážitkové gastronomie“. 

K práci jako celku mám v podstatě dva hlavní komentáře.  

1) Autorka se zaměřila na příliš mnoho oblastí, resp. teoretických konceptů, které s jejím tématem 

souvisí. Vrší výkladové rámce: konzumaci neobvyklých pochoutek interpretuje ve vztahu 

k turismu jako „sběr zážitků/senzací“, snahu o poznání „autentické“ lokální kultury, jako 

„imperiální nostalgii“ (s. 26), jako výsledek komodifikace kulturní (kulinářské) jinakosti a 

marketingový nástroj; pak přechází k symbolické antropologii a zabývá se symbolickými 

interpretacemi jídla u M. Douglas, které ovšem bez kritické diskuse staví vedle kulturního 

materialismu M. Harrise (s. 39) a dalších; zabývá se úlohou jazyka při klasifikaci jídel a též smysly 

a jejich rolí; vyloží (s odkazem na P. Bourdieu) konzumaci nezvyklých jídel jako způsob nabývání 

symbolického kapitálu, ale též jako strategii sebeidentifikace a sebeprezentace (především 

prostřednictvím sociálních sítí), jako výsledek skupinové dynamiky a snahy o přináležení do určité 

sociální skupiny atd. Již jen z tohoto výčtu je zřejmé, že jak zmíněné koncepty, tak jejich vztažení 

k datům, musely zůstat jen na povrchu. Teorie jsou často vyloženy zkratkovitě a zjednodušeně, 

nejsou k sobě vztaženy a důsledně promyšleny. 



2) Druhou stranou téže mince je pak to, že byť se v textu pracuje s informacemi z terénu, 

z pozorování, rozhovorů či sociálních sítí, tyto slouží v podstatě jako ilustrace teorií, nikoli 

podklad vlastní analýzy, založené na detailním vhledu do terénu. Řada konceptů je pak ve vztahu 

k datům uplatněna čistě mechanicky: jako příklad poslouží autorčina interpretace, že konzumace 

neobvyklých jídel je přechodovým rituálem a skupina osob, které společně konzumují takový 

pokrm, má prvky Turnerovy communitas (s. 54). Netvrdím, že tomu tak nemůže být, ale autorka 

tento závěr neopírá o důkladnou analýzu dění v terénu, ale podporuje jej čistě formalistními rysy 

(intenzivní zážitky, zkoušky a jejich překonávání apod.). Podobným příkladem je tvrzení, že 

konzumace neobvyklých jídel zvyšuje symbolický kapitál (kap. 4.15) – aby bylo možné takový 

závěr přesvědčivě doložit, musela by autorka detailně ukázat, v jakém sociálním poli může 

„snězení brouka“ někomu zvýšit sociální kapitál, za jakých okolností, jak a proč. 

 

Jen drobnou metodologickou poznámku na závěr: autorka deklaruje, že její práce je z části 

autoetnografická (s. 10/11), což ukazuje mylné pochopení tohoto přístupu - uvádění poznámek 

z terénního deníku či vlastních zkušeností v etnografickém textu není autoetnografií, která má 

konkrétní, byť nikoli rigidní, metodologické a epistemologické rámce.  

Radka Matušínská se velice poučila z předchozí kritiky své práce a snaží se o kritický, reflexivní přístup 

jak k teoriím, tak ke svému terénu. V práci je ale místy nadále vidět, že jí tento způsob myšlení stále 

není zcela vlastní a tak jí občas unikne problematičnost některých tvrzení, cizích nebo vlastních. 

Dobře to ilustruje příklad, kdy autorka vysvětluje povahu postmoderního světa, který prahne po 

zážitcích jinakosti, a odkazuje na literaturu: „Podle Kellyho (2015, s. 27) je to, po čem západní 

společnost prahne, svět plný exotických prožitků, vzrušujících zážitků, původních tradic, lidí jiných 

barev pleti a panenské přírody – a to vše nedotčeno západní modernitou.“ (s. 16). To je jistě částečně 

pravda – ale bylo by nutné zároveň kriticky dodat, že tato touha je velice kontextuální, neboť se 

nezdá, že by například Evropané nadšeně vítali masivní příchod exotiky, „původních tradic“ a „lidí 

jiných barev pleti“ na evropský kontinent. Vztah k „jinakosti“ je prostě komplexní a nuancovaný, což 

by mělo být patrné v celé analýze.  

Celkové hodnocení diplomové práce Radky Matušínské není snadné. Z hlediska rozsahu zpracované 

literatury text překračuje běžné standardy, z hlediska práce s terénními daty ovšem spíše pokulhává. 

S ohledem na to, že naše pracoviště akcentuje u kvalifikačních prací především důsledně provedený a 

přesvědčivý terénní výzkum, navrhuji práci hodnocení na hranici velmi dobře a dobře, s přihlédnutím 

k průběhu obhajoby.  

 

Otázka k obhajobě: Autorka je sama součástí tzv. foodie komunity a specializuje se přímo na 

entomofagii (odtud „Hmyzí královna“ v názvu). V závěru práce píše, že konzumace nezvyklých 

pokrmů „odkazuje na nerovné přístupy k moci v rámci postkoloniálního rozdělení světa“ (s. 66). 

Změnilo se v důsledku výzkumu její vidění tohoto „koníčka“, či spíše způsobu života? 

 

V Brandýse nad Labem               24. 1. 2018 

                Markéta Zandlová 


