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POSUDEK OPONENTKY 

 

 

Diplomová práce Adriany Kábové se orientuje na poměrně nové téma „turismus z antropologické 

perspektivy“ na příkladu kulturních kontaktů turistů v Indonésii, řekněme krátkodobých, za jaké lze turistiku 

považovat. Turismus je právě – jak Kábová připomíná - příkladem kulturního kontaktu zcela organicky 

navazujícího na kontakty kultur, Kábovou zmiňované například v dobách kolonialismu. Avšak z práce 

Adriany Kábové nevyplývá, jak by podotkl Melville Herskovits, vzájemné předávání kulturních prvků, cílem 

této diplomové práce je poukázat na vliv turismu na Indonéském ostrově Sumbu a akulturační změny právě 

nikoli u turistů – proč by se koneckonců měnili v pro ně exotickém prostředí – ale u nativních obyvatel 

ostrova Sumbu. Adriana Kábová však změny vlivem turismu nezdůrazňuje; odlišnosti od tradic, které turisté 

přinášejí vidí jako již zakódované, příkladem může být nabídka a vybaveno hotelového ubytování pro 

turisty v tradičně postaveném obydlí-hotelu. Nezajímá jí ani jakými změnami prochází turisté při opuštění 

exotického prostředí – asi dosti nemožné zkoumání. To, co hodlá diplomantka v práci zpracovat je proces 

přeměny indonéské kultury ostrova Sumbu, konkrétně u Kodjů v kontextu několika směrů: jednak se 

pokouší o odlišení emicko-etického pohledu zakládajícího se na dotazníkovém šetření, řízených a 

neřízených rozhovorech, zúčastněném pozorování – její vlastní zkušenost antropoložky prostupuje 

textem společně s výpověďmi nativních a turistů, jak první přístup první; a jednak se v práci promítá 

přístup, který snad nejvýrazněji vystihuje Tzvetan Todorov v knize Nou set les autres. La reflexion 

francaise sur la diversité humaine (Paris 1989), a tím je obraz konkrétního etnocentrismu nativních – 

turisté jakoby v pojetí diplomantky neměli národnost, nebo by jejich národnost byla nedůležitá -  jako prvek 

vzájemného vnímání dvou na sebe působících kultur, jako přístup druhý. Jak jsem již řekla výše,  Adrianně 

Kábové nejde o předložení výsledku vlivů dvou kultur, ale o uchopení turismu jako výrazu možného 

tvoření kulturního chování nativních. Poukazuje totiž na přirozené chování nativních, kterého se 

dopouštějí při styku s turisty /sami, dle Kábové, zdůrazňují záměr vydělat dostatek peněz na obživu, nebo 

snad k přizpůsobení se těm, kteří je jako turisté navštěvují – potud její pojednání o dvojnásobných cenách 

nativních za své služby a zboží/. Důsledek vlivu turismu, který autorka vystihuje velice zdatně lze vidět v 

jejím nastínění tradičních hodnot jako výrazu ryzosti kultury, a to vše předkládané „exotickým“ 

návštěvníkům. Ryzostí tradice se tady myslí zvýraznění folkorizujícího chování, poukazování na něj, 

jakoby turisty nebylo možné oslnit ničím jiným, než folklorním chování nativních, nebo jakoby folklorní 

chování – autorka se blíží spíše k výrazu tradiční chování – bylo naprostou součástí jejich přirozené 

každodennosti. Diplomantka také zdůrazňuje naivitu, se kterou nativní přímo počítají při režii svého 



folklorního chování. Sama do celé problematiky vstupuje nejen jako antropoložka, osvěžuje celou 

koncepci svými vlastními zážitky v roli antropoložky-turistky /jak je vnímána mnohými nativními obyvateli/.  

Pozvolné seznámení čtenáře se situací jak teoretickým pozadím, tak kulturní, náboženskou, 

ekonomickou, politickou, správní Indonésií jako kontextu ostrova Sumba s oblastí Kodi a jejími obyvateli 

vrcholí kapitolou 4. Vzájemná percepce turistů a obyvatel Sumby, ve které svými popisy  tzv. krvelačných 

turistů /s. 40-44/ společně s popisem krvelačných Kodijců /s. 44-46/ dokládá vzájemnou presentaci vůči 

„tomu druhému“ a vzájemnou percepci „toho druhého“. Je však trochu škoda, že závěru nevěnovala 

takovou pozornost, kterou by si celá práce zasluhovala.  

Co lze v práci vyzdvihnout jako vynikající nebo alespoň výborné či přínosné je samotný terénní 

výzkum a jeho zpracování /a to v poměrně krátkém čase, neboť autorka byla v terénu ještě na jaře tohoto 

roku/, antropologizaci turismu, tedy přístup, jakým Adriana Kábová zpracovává získaná data. Co lze 

diplomantce vytknout vedle krátkého závěru, je nedůslednost spíše formální, a tím je odrazování odstavců 

– třeba sjednotit. 

 

Práce je hájitelná jako diplomová práce – navrhuji známku výbornou. Po drobných – v tomto 

případě formální úpravách v podobě sjednocení grafické úpravy odstavců - hájitelná také jako rigorózní 

práce.  
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