
I Posudek vedoucího diplomové práce 

název práce: Kulturní aspekty cestovního ruchu 
diplomantka: losef Neufus 
oponent práce: PhDr. Ondřej Hubáček 
školní rok: 2007/2008 

Předmětem diplomové práce je problematika významu a principu fungování 
cestovního ruchu. Toto téma je poměrně frekventované ve specializované literatuře 
zaměřené primárně na jeho ekonomické a marketingové aspekty. Přístup autora této 
diplomové práce, v němž zd5razňuje především kulturní souvislosti cestovního ruchu, 
a to jak z hlediska jeho historického vývoje, tak z hlediska jeho rolí v současném 
globalizovaném světě, je proto poměrně originální. Autor přitom poukazuje na 
obousměrný vztah mezi kulturou a cestovním ruchem. Na jedné straně je to 
nezbytnost znalosti kulturních specifik destinací, cílových skupin klient5 atd. 
v managementu, marketingu a propagaci cestovního ruchu. Na druhé stran je to 
prokazatelný podíl cestního ruchu na probíhajících kulturních změnách. Diplomant 
správně považuje cestovní ruch za prostředek akulturace v celosvětovém měřítku. 
Z tohoto d5vodu je práce přínosem nejen jako inspirace pro subjekty cestovního 
ruchu, ale také jako p5vodní teoreticko-analytická studie rozšiřující poznatky o 
kulturních funkcích cestovního ruchu na p5dě kulturologie. Zvolené téma patří tedy 
nepochybně mezi relevantní kulturologické problémy. Samotnou jeho volbu lze 
ocenit, protože jde o problém, který je v současné době spíše na okraji zájmu 
teoretických studií i empirických výzkum5 a navíc patří k obtížněji teoreticky 
uchopitelným i empiricky zkoumatelným jev5m. 

Práce má tři hlavní, tématicky oddělené a přitom na sebe logicky navazující části. 
První, teoretická část (kapitola 1) obsahuje vymezení obecného rámce dané 
problematiky prostřednictvím popisu a vysvětlení historického vývoje cestovního 
ruchu a jeho dalších vývojových perspektiv, komponent a kategorií cestovního ruchu 
a psychologických specifik turist5. Úroveň zpracování této části svědčí o tom, že 
diplomant věnoval velkou pozornost studiu teoretické literatury i dostupných 
empirických studií a dokázal přitom dobře vybrat a skloubit klíčové poznatky týkající 
se daného tématu. 

Druhá část práce (kapitoly 2 a 3) je věnována klíčovým komponent5m cestovního 
ruchu - ubytování a stravování. Autor v této části poměrně detailně a pečlivě 
dokumentuje a interpretuje vývoj těchto fenomen5. Jednak v obecně kulturní 
dimenzi, zahrnující zejména jejich institucionální a normativní zakotvení ve 
společnosti (např. od zřizování ubytovacího zázemí v klášterech a povinnosti 
ubytování poutník5 až po zavedení standard5 kvality v moderních hotelech) a vývoj 
jejich sociokulturních funkcí (např. vzory či rituální funkce r5zných forem stravování). 
Jednak ve specifické dimenzi vývoje základní infrastruktury cestovního ruchu. V této 
častí autor vycházel z rešerše především odborné historické literatury. 
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V poslední, třetí část práce (kapitola 4) diplomant usiluje o analýzu vlastních 
souvislostí mezi vývojem cestovního ruchu a kultury v současném světě. Předmětem 
analýzy je kultura, kterou pro tento účel autor konceptuálně vymezuje a 
operacionalizuje jako na jedné straně atrakci a na druhé straně jako projev 
cestovního ruchu. V prvém případě ústí analýza v typologii hlavních atraktivit kulturní 
turistiky a vymezení podstaty, významu a perspektiv jednotlivých typa, zejména 
v České republice. Ve druhém případě dospívá autor k vymezení nejdaležitějších 
důsledků akulturačního působení cestovního ruchu. Uvádí přitom jak pozitivně 
vnímané důsledky (jako vzájemné obohacování různých kultur), tak dasledky, které 
jsou považovány za negativní (jako ztráta kulturní identity). 

Práce přináší řadu inspirativních myšlenek, které by si zasloužily podrobnou diskusi. 
Z řady otázek, které se v této souvislosti nabízejí, považuji za nejzávažnější dvě, 
které částečně přesahují rámec práce. Za prvé je to specifická otázka vztahující se 
k oblasti kulturní turistiky, zda jsou u nás kulturní atraktivity v cestovním ruchu 
využívány optimálně, a pokud ne, tak proč a jaká vidí autor řešení? Za druhé, 
obecnější kulturologická otázka, jaké kulturní změny vyvolává nebo spolupůsobí 
incomingový cestovní ruch v české populaci? 

Celkově považuji předloženou práci za velice dobře zpracovanou i přínosnou a 
doporučuji ji k obhajobě. 

V Praze dne 23. května 2008 
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PhDr. Ondřej Hubáček 
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