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Magisterská práce Radky Matušínské s názvem: „Hmyzí královna v říši neobvyklých 
pochoutek“: Zážitkový turismus, jídelní festivaly a soukromé ochutnávky v perspektivě 
sociokulturní antropologie otevírá zajímavé a v českém prostředí málo prozkoumané téma. 
Tzv. neobvyklé pochoutky, jimiž se text zabývá, je název pro pokrmy, které jsou v perspektivě 
konkrétních sociokulturních prostředí vnímané jako „nezvyklé“, „exotické“, „bizarní“ (viz str. 
1, 3-5). Na příklad se jedná o konzumaci smažených škorpionů, tarantulí, kuřecích pařátů, 
hmyzu, psího masa nebo alkoholického nápoje z hadí žluče, jehož součástí je hadí srdce. Mezi 
tyto pokrmy autorka zařazuje i krev a vnitřnosti, které jsou v určitých kontextech konkrétními 
sociálními aktéry vnímané s podobnou mírou skepticismu, alespoň co se jejich konzumace 
týče.  

Tuto tematiku autorka práce zkoumá v rámci okruhu sociálních aktérů pocházejících z ČR, 
které pojí společný zájem o „objevování“ a degustaci tzv. neobvyklých pochoutek. Autorka 
práce tak představuje specifický „středoevropský“ diskurz, který tematizuje „jinakost“ na poli 
gastronomie. Tyto skupiny či jednotlivci praktikují degustací v kontextu zážitkového turismu, 
jídelních festivalů a soukromých ochutnávek (str. 1-19). Výběr výzkumného vzorku je tedy 
zejména účelový a dále je doplněn o metodu tzv. sněhové koule (str. 5-10). Vzorek se shoduje 
s výzkumnými cíli práce. Hlavním záměrem je popsat a interpretovat konzumaci těchto 
pokrmů, porozumět motivacím konzumentů a ukázat, jakým způsobem se toto jednání 
promítá do jejich sebereprezentace (str. iii).  

Samotná definice pokrmů a nápojů byla snad nejobtížnější částí práce. To, co vyvstává v 
určitém sociokulturním kontextu jako „jiné“ je totiž sociokulturně relativní (a relační). 
Autorka práce se snaží právě na tuto charakteristiku poukázat a vědomě ji v práci tematizuje 
ve vztahu k dosavadním poznatkům společenských věd. Předkládaná práce je druhým 
pokusem studentky obhájit magisterský titul (str. 4). Při srovnání obou prací je vidět, že si 
studentka prohloubila znalosti v oboru sociokulturní antropologie a že je dokáže aplikovat v 
rámci svého výzkumného přístupu.  

Magisterská práce má celkem 78 stran včetně seznamu použité literatury a obrazových příloh. 
Po formální stránce obsahuje všechny potřebné náležitosti. Je přehledně strukturovaná a 
kromě úvodu a závěru se práce dělí na tři hlavní části: metodologickou, teoretickou a 
empirickou/výzkumnou. Ty jsou dále členěny do jednotlivých podkapitol. Nejrozsáhlejší 
sekcí je empirická část, která tvoří něco přes polovinu předkládané práce.  



V úvodu autorka využívá přístup reflexivní antropologii a autoetnografický styl psaní. Místy 
je text blízký cestopisu, který však poukazuje na autorčinu roli insidera v rámci zkoumané 
problematiky. Vysvětluje svůj vztah k tzv. „neobvyklým pochoutkám“ a tím čtenáři práce 
umožňuje, aby pochopil její pozici rámci v terénu. Užití těchto metod je zohledněno např. i v 
názvu práce; „Hmyzí královna“ je přezdívka, kterou si autorka vysloužila v průběhu terénního 
výzkumu – mimo jiné, protože se podílí na organizaci tzv. „hmyzích festivalů“ (str. 12). 
Využití těchto metod považuji jako přínosné a dává práci specifický reflexivní charakter.  

Za dobře zpracovanou považuji zejména metodologickou a teoretickou část práce, a to i 
přestože se autorce nezdařilo vždy aplikovat zmiňované přístupy v rámci části empirické. V 
metodologické části si studentka vymezuje výzkumné cíle a otázky (str. 3), na které poměrně 
zdařile odpovídá v části empirické a závěru. Dále se pak zabývá zvolenou terminologií, 
výběrem výzkumného vzorku, technikami konstruování dat, jejich analýzou, reflexí své 
pozice a etikou. Předkládaná práce se opírá o kvalitativní metodologii v rámci, které autorka 
používá etnografický výzkum, konkrétně zúčastněné pozorování, polostrukturované 
rozhovory a částečně i autoetnografii a obsahovou analýzu sociálních sítí (zejména Facebook) 
(str. 5). Autorka práci vhodně teoreticky ukotvuje na pomezí antropologie jídla a turismu a to 
s ohledem na postmoderní a reflexivní přístupy v rámci sociokulturní antropologie (str. 
14-19).  

V empirická (výzkumné) části se autorka snaží dále rozvinout různé teze, které nastínila v 
předchozích sekcích. Ačkoliv se jí vždy úplně nedaří přesvědčivě aplikovat teoretické 
poznatky v rámci interpretace výzkumných dat, přichází se zajímavými postřehy. Na druhou 
stranu poměrně úspěšně popisuje roli „neobvyklých pochoutek“ nejen při cestování, ale i v 
rámci festivalů a ochutnávek organizovaných v ČR.  

Práce je čtivě psaná a obsahuje etnograficky zajímavé popisy terénu. K čtivosti práce přispívá 
i využití autoetnografické metody, v rámci níž autorka reflektuje svou výzkumnou pozici i 
smyslové dojmy z konzumace tzv. neobvyklých pochoutek. Dalo by se říci, že místy je text až 
zábavný. Na druhou stranu by některé věty či výrazy mohly být formulované s větší 
opatrností. Všeobecně je však úroveň textu dobrá. Použitá literatura je relevantní; pouze bych 
v některých místech doporučila důkladněji parafrázovat a odkazovat.  

Celkově, studentka ukázala, že si osvojila určitou míru znalosti technik etnografického 
výzkumu, kterou považuji za dostačující s ohledem na stupeň studia. Zároveň je třeba ocenit 
značné úsilí, které do vypracování magisterské práce Radka Matušínská vložila. Předkládanou 
práci všeobecně považuji za zdařilou a hodnotím velmi dobře.  

Závěrečné hodnocení: Velmi dobře (2)


