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Autorka v práci s názvem Průvodcovská činnost jako alternativní forma 
vzdělávání nahlíží na průvodcovskou činnost jakožto na specifickou formu vzdělávání, 
čímž zasazuje téma do kontextu celoživotního učenÍ. 

Práce je rozdělena celkem do šesti kapitol, které jsou dále členěny do dalších 
subkapitol. Autorka práci rozdělila na teoretickou a praktickou část. První část práce 
pojednává o osobnosti jako biopsychosociologickém celku, osobnosti průvodce, 

profesionální přípravě, komunikaci a konfliktu, který uzavírá teoretickou část práce. 
V druhé, empirické části, autorka věnuje zájem vyhodnocení ankety (s úctyhodným 
vzorkem 96 respondentů z řad průvodců), která měla za úkol zjistit předpoklady pro 
kvalitní výkon profese průvodce. Práce je pro názornost doplněna schématy, 
tabulkami a empirická část též doplněna grafy. 

Zvolené téma práce je zajímavé, nápadité až netradiční, její zpracování však již 
méně. V úvodu byl zmíněn přínos práce, který autorka shledává v nahlédnutí do 
profese průvodce ajeho profilu, objasnění náplně a konkretizaci hlavních předpokladů 
průvodcovství, zmapování nedostatků a úskalí, které tato profese přináší, včetně 

poskytnutí určitých rad uplatnitelných při stresových situacích a konfliktech. Autorka 
však vůbec neformulovala cíl práce, což pokládám za základní požadavek. Totéž lze 
říci o empirické části, která je sice chvályhodnou součástí, ale není z ní jasné, co a 
s jakým záměrem autorka zkoumala (resp. zdá se, že autorka směšuje přínos, úkol a cíl 
práce v synonyma). 

Je zde patrný osobní zájem autorky o dané téma, a to vzhledem k četným 
zamyšlením a uváděním svých názorů a myšlenek, částečně získaných vlastními 
praktickými zkušenostmi. Tuto iniciativu tedy hodnotím velmi pozitivně. Práce jistě 
po obsahové stránce přináší podněty vedoucí čtenáře k zamyš~ení a řadu nových 
informací z oblasti průvodcovství. Obsahově se však místy autorka dopouští chyb 
v pojmosloví (osobnost popisuje jako biopsychosociologický místo biopsychosociální 
celek na s. 10, českou právní úpravu či platné právní předpisy České republiky 
zaměňuje za pojem česká legislativa na s. 17 apod.). 

Autorka postupuje správně od obecného ke konkrétnímu, ale dílčí témata 
jednotlivých kapitol nejsou zpracována tak, aby práce v globálním měřítku působila 
jako kompaktní celek. Některé popisované jevy a souvislosti by si zasloužily alespoň 
určitou relativizaci. 

Výběr literatury je k danému tématu sice vhodný, ale poněkud sporý. Také 
cizojazyčná literatura by mohla být pestřejší (autorka užila pouze 2 cizojazyčné tituly). 

Své poznatky autorka někdy podává poněkud populistickou formou, text na 
čtenáře nepůsobí jako odborný text (například četné uvozovky v textu, stylistika je 
užita mnohdy poněkud neobratně, přičemž text působí nevyzrále, pojmy jako 
"pomlouvat" - na s. 18, "naštvat", "vyžehlit", "mrtvý brouk" - na s. 40, 
"nezatahovat"- s. 42 apod., do odborném textu nepatří). Čtivost textu navíc narušují 
místní překlepy - například na s. 12, špatné užití pádů, přemíra mezerníků - například 
na s. 17,33,37 aj.). 



Za velký nedostatek práce ovšem považuji práci autorky s odkazy (někdy jsou 
užity nepřesně, například na s. 13, 15, 42 apod., jindy vůbec - s. ll, 12). Některé 
odkazy, například internetové, jsou užity v textu, ale nejsou uvedeny v seznamu 
literatury, což považuji za matouCÍ (například na s. 32). Práce je tedy po formální 
stránce protkána řadou nepřesností. 

Domnívám se však, že předložená bakalářská práce celkově splňuje požadavky 
pro její zpracování, a tak ji na základě výše uvedeného doporučudi k obhajobě. 

V Praze dne 14.6.2008 

Mgr. Jana Neusarová: 


