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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

Předmětem předložené bakalářské práce je teoreticko-empirická analýza baťůžkářství jako 

kulturního jevu. Práce tedy rezonuje se zvýšeným zájmem společenských věd o studium 

turismu. Teoretická východiska práce tvoří především antropologie a sociologie turismu, 

nechybí ani exkurzy do psychologických přístupů, jež se zaměřují na výzkum turismu. 

Autorka v úvodu jasně formulovala předmět práce a její strukturu. Chybí však jasné vymezení 

cíle práce, o něm nás autorka spravuje až v podkapitole 2.3. (Vlastní empirické šetření). 

Samotnou práci strukturovala do třech hlavních kapitol. V teoretické části práce Lenka 

Radová provedla rozbor hlavních teoretických přístupů ke zvolenému tématu a anotovala 

hlavní práce. Lze konstatovat, že se autorka opřela o stěžejní odborné práce k tématu. 

Najdeme však i práci spíše popularizační (Alain de Botton). Autorka charakterizovala jako 

komunitu, aniž jasně vymezuje, v jakém smyslu s pojmem komunita pracuje; pojem lze použít 

minimálně ve dvou rozdílných významech. Proto doporučuji, aby se tomuto tématu věnovala 

v rámci vlastní obhajoby. Autorka uvedla, že „…s prvními průvodci po cizích zemích 

s doporučeními na cesty…“ přišel již John Murray. Takový žánr se však prosadil již v 17. 

století a měl své předchůdce již minimálně o století dříve. 

 



Autorka provedla vlastní empirické šetření za využití dotazníku. Jasně formulovala hypotézy, 

jež testovala pomocí dat získaných polostrukturovaným rozhovorem. Chybí zde však 

operacionalizace hypotéz a postup analýzy dat je proveden jen citacemi ze získaných 

rozhovorů, na jejichž základě formulovala své závěry. Autorka si jasně uvědomuje limit 

provedeného šetření, když konstatuje úskalí výzkumu. Provedení empirické části a prezentace 

jeho výsledků považuji ve srovnání s teoretickou částí za slabší. 

 

Obecně lze konstatovat, že bakalářská práce splňuje standardní nároky kladené na práce 

tohoto typu. Práce má logickou strukturu, je psaná kultivovaným jazykem, občasné chyby 

jsou překlepového rázu a nesnižují celkový dojem z práce. Autorka prokázala schopnost 

pracovat s odbornou literaturou a práci vybavila odpovídajícím poznámkovým aparátem. 

V práci se objevují příležitostné drobné faktické chyby, jako například mylné označení 

Gennepa za francouzského etnologa a chybné vročení české edice jeho stěžejní knihy 

Přechodové rituály (správně 1997). Celkově se jedná o solidní příspěvek ke studiu turismu 

jako kulturního jevu. 
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