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Zdůvodnění hodnocení práce  
 
Cílem práce Matěje Hory je zodpovědět otázku, jaké interaetnické a interetnické vztahy jsou jídlem 
zprostředkovány, jak turečtí migranti prostřednictvím jídla vzpomínají na domov a jak se 
prostřednictvím turecké kuchyně servírované českým zákazníkům vztahují k Čechům. V návaznosti 
na tuto základní otázku si autor klade další podotázky: Jak se podílí turečtí kuchaři na prezentaci 
etnického jídla v českém prostředí a jaký je rozdíl mezi tím, co připravují jako turecké jídlo a tím, co Turci 
v Čechách běžně jedí.    
 
Autor člení svou práci na část teoretickou a empirickou. V teoretické části usiluje o uchopení pojmů, 
které považuje za klíčové. Některým přiřazuje samostatné podkapitoly, jiné do samostatných kapitol 
nevyčleňuje. Objevuje se zde koncept vysoké a nízké kuchyně, etnicity, identity, autenticity, nostalgie, 
sociální hranice, diaspory. Autor se v této části dotýká též tématu turismu. Součástí teoretické části je 
též exkurs do historie jídla, které autor i někteří jeho partneři v rozhovorech považují za typické pro 
tureckou kuchyni, döner kebab. 
 
Empirické části předchází metodologická kapitola, která popisuje výzkumný design a způsob sběru 
dat. Matěj Hora zde hovoří o své volbě kvalitativního výzkumu a užití etnografických metod, zejména 
zúčastněného pozorování, které doplňuje opakovanými rozhovory s personálem a dalšími aktéry. 
Autor pracoval s osmi klíčovými informátory, kterými byli pracovníci tureckých restaurací. Počet tak 
zvaných vedlejších informátorů jsem v práci specifikovaný nenašel. Poměrně podrobný výklad ale 
věnuje výběru restaurací a bister, kde prováděl pozorování a rozhovory. Z možností, které v Praze 
přicházely v úvahu, vybral 4 stravovací zařízení s tureckým personálem. Na základě zkušeností 
s pražskými restauracemi, kde působí turecký personál, sestavuje autor schéma vztahů, které vznikají 
skrze přípravu pokrmů prodávaných v tureckých restauracích. 
 
Výsledky pozorování a rozhovorů předkládá v posledních čtyřech kapitolách a zejména ve shrnutí 
v závěru. 
 
Práce je postavena na celé řadě předpokladů, jejichž oprávněnost se terénním výzkumem jednoznačně 
neprokazuje. Přesto je autor v závěru pokládá za ověřené. Uvažování o empirickém materiálu a práci 
s daty považuji za blízké ekonomické antropologii, na druhé straně se však základní konceptuální 
schéma v teoretické části k ekonomické antropologii nevztahuje, nezdůrazňují se koncepty a 
interpretační schémata, se kterými se pracuje v oblasti etnické ekonomiky, naopak základní koncepty, 
s nimiž se v textu operuje, pocházejí spíše z oblasti teorie etnicity. Teoretická část a empirická část 
nejsou provázány, autor se v terénu ptá na jiná témata, než jaká si stanovil ve výzkumných otázkách. 
Pojmy, které jsou v úvodní kapitole představeny, působí navíc dojmem výběru ad hoc. Není jasné, 
proč jsou některé chápány jako klíčové a jiné nikoli. Významné místo hraje v textu například 
v teoretické části pojem autenticita. V empirické části se naopak ztrácí. V teoretické části je výrazně 
podtržen vztah etnicity a kuchyně. Empirická část ukazuje, že tento vztah zdaleka není tak 



 

 
 
 

2/2 

jednoznačný a právě tento zásadní poznatek není v práci dostatečně zúročen. Též tématice hranic 
bych očekával, že bude věnováno při zpracovávání dat více pozornosti.  
 
Poměrně složitá je otázka věrohodnosti některých tvrzení. Pomineme-li kapitolu o původu kebabu, 
kde se autor může odkazovat pouze na literaturu, je zde otázka vztahování se jídlem k domovu. 
V závěrech vypadá odpověď jednoznačně, ale v textu najdeme jen málo dat, která odkazují na to, co 
vůbec informátoři ve svých původních bydlištích vařili, jaké má jejich stravování v předmigračním 
obdob vztah k tomu, co připravují v současné době a kde se vůbec cítí doma. Prokazatelně k tomuto 
tématu hovoří jen téma nákupu „tureckých“ surovin k vaření z Německa, přestože jsou k dostání 
v ČR, protože chutnají jinak a naopak chladný vztah k „döner kebab“, přestože ho připravují proto, 
že pro ne-Turky představuje turecké národní jídlo. Prokazatelný a předpokládaný je též nákup halal 
masa. Zde je však třeba diferencovat mezi vztahem k domovu a náboženskými důvody. Také téma 
diferencování mezi zákazníky tureckého a ne-tureckého původu v tureckých restauracích je 
deklarované v závěrech jako prokázané, ale v předložených terénních datech nezřetelné.  
 
Posun mezi tím, co autor hledal a nacházel v terénu, a co deklaroval, že zkoumá, je patrný i ve výběru 
literatury. Na druhé straně je ovšem literatura k antropologii stravování zastoupena relativně 
reprezentativně. Zajímavá je též identifikace řetězců zásobování a úvaha o pronikání německých 
podnikatelů tureckého původu na český trh prostřednictvím tureckých fastfoodů provozovaných 
Turky i příslušníky jiných národností. Oceňuji též vytvoření základní kategorizace tak zvaných 
tureckých restaurací v Praze.  
 
Celková srozumitelnost práce a argumentace by získala na kvalitě též promyšlenějším členění textu 
a stylistickou úpravou, která je spíše podprůměrná. Úvodní příběh, na němž jsou vystavěny základní 
otázky, by měl být, vzhledem k tomu, jakou roli v textu hraje, mnohem lépe pointovaný.  
 
Text ukazuje, že si jeho autor je schopen pokládat otázky na úrovni magistra antropologie a umí si na 
ně relativně úspěšně odpovídat. Umí pracovat s literaturou a její koncepty propojovat s vlastním 
výzkumem, přestože teoretická a empirická část práce spolu korespondují jen částečně a na empirická 
data je práce poměrně chudá. 
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