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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? 

 

Autor formuluje cíl práce i výzkumné otázky jasně a přehledně. Hlavní výzkumná otázka („Jaké 

intraetnické a interetnické vztahy jsou jídlem zprostředkovávány?“) je konkretizována ve dvou 

podotázkách („Jak turečtí migranti prostřednictvím jídla vzpomínají na domov?“ a „Jak se 

prostřednictvím turecké kuchyně servírované českým zákazníkům vztahují k Čechům?“). Činí tak 

hned v Úvodu na s. 2 a 3, dále pak v samostatné kapitole Cíle výzkumu a výzkumné metody na s. 

21. 

 

Závěr práce však odpověď na tyto otázky nepřináší. Najdeme zde rekapitulaci autorova postupu a 

formulaci dílčích, spíše intuitivních, v textu přesvědčivě nevyargumentovaných tvrzení. Odpověď 

na hlavní výzkumnou otázku, je, že jídlo zprostředkovává dodavatelsko-odběratelské vztahy, 

odpověď na podotázky pak lze shrnout, že 1) Turci znají turecké jídlo z domova a tak při jeho 

konzumaci na domov také vzpomínají, a 2), že turecká gastronomie servírovaná Turky Čechům 

zprostředkovává ekonomické vztahy. Co se v Závěru ani jinde v práci však nedozvíme, jsou 

odpovědi na ona klíčová „jak“ v obou podotázkách: „jak se s / nad jídlem vzpomíná na domov“ a 

„jak se prostřednictvím své kuchyně Turci vztahují k Čechům“. 

 

Příčinu tohoto autorova selhání vidím ani ne tak v samotné struktuře práce, která má klasickou 

podobu a je poměrně přesvědčivá, ale především v obsahu jednotlivých kapitol:  

1) poznatky z první kapitoly (Zhodnocení pramenů a literatury) nejsou promítnuty do třetí 

kapitoly (Analyticko-interpretační část);  

2) v textu až na pár výjimek nenajdeme autorovu práci s „daty“ z jeho vlastního výzkumu, na 

jejichž základě by mohl odpověď na své výzkumné otázky formulovat. (K tomuto 

podrobněji viz body 3 a 4 posudku.) 

 

 

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

 

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

analýzy? 

 

Matěj Hora prokázal, že umí dohledat literaturu, která je pro jeho téma relevantní, rozumí jí a 

dokáže s ní odpovídajícím způsobem pracovat. Poznatky čerpané z literatury jsou mu také daty, 

jejichž prostřednictvím se snaží porozumět nabídce turecké kuchyně, jak se objevuje v dnešní 

Praze. S těmito informacemi autor pracuje korektně a prezentuje je přesvědčivým způsobem.  

 

Druhou kategorií dat, s nimiž se v textu setkáváme, jsou odkazy na informace poskytnuté účastníky 

výzkumu, případně dokonce krátké ilustrativní citace. V případě těchto dat pocházejících přímo 

z autorova výzkumu, jsem však co do jejich prezentace i interpretace mnohem kritičtější. Předně, i 

když Matěj Hora neprováděl etnografický výzkum, jsem přesvědčen, že jednotlivé výzkumné 

situace i jednotlivý účastníci výzkumu, na něž se v textu odvolává, musí být mnohem lépe 

představeni. Uvádět citace označené pouze kódem, že jde o výrok mluvčího, kterého Matěj Hora 

charakterizuje (na základě nepřesvědčivého rozdělení) jako klíčového nebo vedlejšího informátora, 

je značně netradiční. Jak máme rozumět citovanému výroku a jeho následné, autorem provedené 

interpretaci, když o sociálním postavení mluvčího, jeho věku nebo pracovní pozici v restauraci 

nevíme vůbec nic? Data z autorova výzkumu jsou tedy prezentována nepřesvědčivě a pro čtenáře 

mají díky svému odtržení od výzkumné situace, v níž byla vytvořena, nulovou výpovědní hodnotu. 

 

 

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

 

Kvalita autorových argumentů je nízká, v mnoha klíčových pasážích argumentace chybí a zůstává 

tak jen u autorových tvrzení. Jako značně problematické vidím nadužívání různých zobecnění 

(turečtí producenti, čeští zákazníci) i způsoby, jimiž autor interpretuje občasné, do textu vložené 

citace. Ilustrující může být citace uvedená na s. (43-)44: 

 

„(...) Ale jinak je to jako třeba pizza, nemusíte být Ital, abyste dělal pizzu, ale Češi si to tady 

u nás myslí, že když děláte kebab, máte napsáno, že je pravý turecký a vypadáte z východu, 

tak si každý myslí, že jste Turek.“ (Doslovný přepis citace.)  

 

Po této citaci „klíčového informátora“ Matěj Hora pokračuje: 

 

„Proč, když čeští zákazníci kupují „pravou italskou“ pizzu, nečekají, že jim ji připraví Ital, 

ale „pravý turecký“ kebab pro ně má připravovat Turek?“ 

 

Autor zde zaměňuje očekávání svého klíčového informátora (jeho představy o tom, co čeští 

zákazníci chtějí), za očekávání samotných zákazníků. Ta sice mohou být přesně taková, jak jsou 

v citaci popsána, ale také nemusí. Citace zkrátka informuje pouze o představách klíčového 

informátora (který může být autorův turecký spolužák, majitel restaurace nebo třeba turecký partner 

české servírky) o Češích. 

 

Jedním z mála etnografických momentů zachyceným v textu, je situace, kdy je Matěj Hora svědkem 

„výměny“ tureckého jídla za kávu (s. 53-54). Popis výměny končí slovy, že „nikdo rovnováhu této 

výměny nesleduje, a je tak samozřejmá, a ničím nepodmíněná.“ (Doslovný přepis citace.) K tomuto 

jen toto: 

1) Když je něco za něco (jídlo za kávu), tak je tato výměna podmíněna právě předchozí 

směnou. 

2) To, že nikdo rovnováhu „nesleduje“, ještě neznamená, že účastníci směny nejednají na 

základě „oprávnění“ které je podmíněno zákazem nadužívání služeb druhého podniku. 

Pokud by tomu bylo tak, jak autor píše, pak by bylo teoreticky myslitelné, že za jednu kávu 
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lze zkonzumovat deset obědů. Tipuji, že v okamžiku, kdy by k takové situaci došlo, 

vzájemná „nepodmíněná výměna“ by ihned skončila. 

3) Tím se dostávám k tomu hlavnímu: jak toto vše autor ví? Sledoval tuto výměnu? 

Zaznamenával si počet obědů a káv? Ptal se na to zaměstnanců restaurace nebo kavárny? 

Nevím. Z textu se to nedozvíme. Podobných, daty nepodložených tvrzení, je pak v textu 

posuzované diplomové práce přehršel. 

 

 

5. Jsou v práci autorova tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano. 

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí? 

 

Úroveň odkazového aparátu je standardní, autor pracuje se zdroji informací korektně. Práce 

obsahuje veškeré formální náležitosti. Samotný jazyk práce má však kolísavou kvalitu, kdy jasné a 

srozumitelné pasáže střídají kapitoly či odstavce s menší úrovní srozumitelnosti. 

 

„Vztahy s českými zákazníky spočívají v tom, že turečtí kuchaři vaří stejnými postupy jako 

sami pro sebe. Je pro ně důležité se takto vztahovat k domovu, a tuto domácí zkušenost 

zprostředkovávat i českým zákazníkům, kteří to podle nich oceňují, a vzájemné vztahy jsou 

tedy produktivní a ekonomicky výhodné, zejména ale chodí na kebab.“ (Str. 61)  

 

Práce neprošla jazykovou úpravou, jsou v ní časté gramatické i stylistické chyby viditelné i ve zde 

uváděných doslovných citacích. 

 

 

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

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

1) Jak turečtí migranti prostřednictvím jídla vzpomínají na domov? 

2) Jak se prostřednictvím turecké kuchyně servírované českým zákazníkům vztahují 

k Čechům? 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Diplomová práce Matěje Hory ukazuje jeho dlouhodobý zájem o studované téma. Autor se orientuje 

v odborné literatuře věnované antropologii jídla, ale již menší erudici ukazuje v pasážích 

věnovaných etnicitě. Nepodařilo se mu také přesvědčivě zprostředkovat data z vlastního výzkumu, 

ukázat je v kontextu výzkumné situace a obdařit je tak větší vypovídací hodnotou. Výzkumné 

otázky nejsou dostatečně zodpovězeny. Práci navrhuji přijmout k obhajobě a hodnotím ji jako 

dobrou („E“). 

 

 

Datum:         Podpis: 
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