bakalářskou

Posudek na

Městský

práci Jaromíra Mazáka:

turismus a jeho sociální a

ekonomické aspekty

Předkládaná

především

práce si klade za cíl "nastínit vybrané teoretické koncepce týkající se turismu,

turismu

městského,

a v souvislosti s těmito koncepcemi popsat reálnou politiku

společenských aktérů".

vybraných

pokrytí v české sociologii a
možností za

splněný

Takový cíl považuji za vhodný vzhledem k malému

přiměřený bakalářské

úrovni práce. Cíl práce považuji v rámci

(viz níže).
část srozumitelně směřuje

Struktura práce je logická a drží se tématu, teoretická
část

otázek pro

výzkumnou. Jednotlivé kapitoly jsou

k cíli práce. V teoretické
včetně cizojazyčné.

části

V této

jasně

uvedeny,

členěny

k formulaci

a vztahují se

autor práce prokazuje schopnost kritické recepce literatury a to

části

teorie (Goffman, Giddens), tak

smysluplně

jsou také
současné

zastoupeny jak obecné sociologické

teorie zabývající se

přímo

(městským)

masovým

turismem (VITY). Tématicky jsou v práci pokryty relevantní formy turismu,

přesvědčivé

je i

podkládání jednotlivých tvrzení daty ajejich případná kritická recepce.
Výzkumná

část

je založena na rozhovory s vybranými subjekty z řad

úředníků, zástupců

lokální samosprávy a organizací turismem se zabývajících. Z oslovených
odpověděli

jen dva, ale s ohledem na povahu

překážku překonat.

jsou uvedeny
Absence

V metodické

scénáře

části

nakonec

a postavení studenta nebylo možno tuto

tuto problematiku student pojednal. V příloze práce

pro rozhovory.

předpokládaného počtu rozhovorů

názoru vyrovnáno

věci

subjektů

podrobnější

a odmítnutí

účasti některých akterů

dokumentů,

analýzou

bylo dle mého

dostupných dat a

komentářem

k rozhovorům.
Závěry

práce považuji za

přínosné

a

uměřené bakalářskému

práce uspokojivá, gramatickou a stylistickou
čtivým

a

přehledným

sborníku v užité

úroveň

stupni. Po formální stránce je

považuji za solidní, práce navíc

působí

dojmem. Drobnou výtku mám k poněkud nestandardnímu uvedení

literatuře.

S ohledem na výše uvedené

doporučuji

práci k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako

výbornou.
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Mgr. Jan Slá ek, v Praze dne 10.6.2010
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