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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Předmětem předložené diplomové práce je kulturo logická analýza a interpretace 

sociokulturních změn v komunitě Ait Mizane v pohoří Atlas, která v současnosti čelí 

důsledkům globalizačních procesů - zejména nárůstu turismu a zapojení do světové 

ekonomiky. 

Diplomová práce je rozdělena do šesti hlavních bloků, v nichž autorka postupně analyzuje 

sociokulturní změny a obecně akulturací procesy, jimiž komunita Ait Mizane prochází. 

Proměny analyzuje a hodnotí také v souvislosti s vývojem Maroka. Své názory citlivě 

zasazuje do kontextu současného myšlení a diskuzí ve vědách o člověku, společnosti a 

kultuře. Centrem jejího zájmu jsou zejména proměny "turistického ruchu" ve zkoumané 

oblasti - budování turistické infrastruktury, konstrukce destinace cestovními kancelářemi a 

v neposlední řadě také ekonomickou, sociální a kulturní adaptací místních obyvatel na nárůst 

počtu turistů. Tím se autorka svou prací řadí k relativně nové a slibně se rozvíjející oblasti 

antropologie, totiž antropologie turismu. 

Data k vypracování diplomové práce získala autorka nejen četbou a zpracováním příslušné 

odborné literatury, ale také vlastním terénním výzkumem v komunitě Ait Mizane. Jak stručně 

informuje v úvodu práce, využila metody zúčastněného pozorování a řízených rozhovorů. 

, V rámci vlastní obhajoby je vhodné, aby diplomantka podrobněji popsala metodologii 

výzkumu. 



Obecně lze konstatovat, že diplomová práce splňuje nároky kladené na práce tohoto typu. Má 

logickou strukturu a akcentuje aktuální téma, které dosud nebylo v české odborné literatuře 

odpovídajícím způsobem uchopeno a zpracováno. Autorka pracovala s relevantní odbornou 

literaturou a práci vybavila odpovídajícím poznámkovým aparátem. Na práci lze ocenit, že je 

založena na vlastních terénních zkušenostech diplomantky. Práci jako celek považuji za 

kvalitní a komplexní zpracování tématu. 

Doporučuji k obhajobě 
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V Praze 15.9.2009 PhDr. Martin Souku~! Ph.D. 


