
ŠKOLITELSKÝ POSUDEK

Adriana Kábová: Turismus z antropologické perspektivy. Vzájemná percepce turistů a 
obyvatel ostrova Sumba v Indonésii.
                               Diplomová práce, Ústav etnologie FF UK, Praha 2011, ss. 76; barevné 
přílohy.

Není přehnané říci, že diplomovou práci Adriany Kábové vyznačují tři (minimálně) ctnosti. Je 
to za prvé naprosto zvládnutá bibliografie (podtrhuji v této souvislosti autorčinu orientovanost 
v příslušné německojazyčné bibliografii), a to jak obecnější vztahující se k „antropologii 
turismu“ (jak dokládá nejlépe kapitola 1, jež jednak charakterizuje etnoturismus a jednak 
vymezuje roli antropologa, včetně výzkumné metody), tak i speciální vztahující se k vytčenému 
tématu: k ostrovu Sumba, resp. ke zkoumání zmíněného již etnoturismu. Za druhé jde o 
skutečnost, že autorka se opírá o vlastní terénní výzkum na Sumbě, kde strávila několik 
měsíců , což sice není závratná délka, ale na úrovni diplomové práce se ukazuje její terénní 
výzkum naprosto přijatelný, a co je možná nejdůležitější, zcela efektivní. To už přecházím ke 
třetí ctnosti, podstatné pro celkové hodnocení diplomové práce Adriany Kábové; je jí schopnost 
přiblížení vzájemné percepce turistů a nativních Sumby. Autorce se podařilo téměř dokonale 
postihnout různé stránky „gazingu“, upřeného pohledu, ať už turistů nebo Kodijců, viz tourist 
gaze, local gaze, mutual gaze; autorka pokračuje v krve-lačnosti, turistů i nativních; dále my a 
oni – jež je rozvinuto do aktuálních podob či přežívání tradičních obrazů jako „ušlechtilý 
divoch“, „evolucionismus“ nebo „rasismus“. Nakonec uvádí autorka percepci z hlediska 
ekonomického. Je zjevné, že autorka předkládá mnohostranný obraz percepce; dokonce si 
myslím, že některé postřehy a některá zjištění mohu být generalizovatelná na celou oblast 
antropologie turismu.

Zmínil a hodnotil jsem kapitolu 4, doplním ještě, že kapitola 2 jeví základní či rámcový  
charakter  neboli představuje ostrov Sumba a jeho dějiny, stejně jako sociální a náboženské 
profily; tak trochu podobně postupuje kapitola 3, představující onu dvojici: turisty na jedné 
straně a Kodijce na straně druhé.

Diplomová práce je –pochopitelně – opatřena Závěrem a zmíněnou již reprezentativní 
bibliografií a nakonec rovněž barevnými přílohami, jichž bohužel je spíše omezené množství. 
Vzhledem k dostatečnému kontaktu s diplomantkou jsme sporné věci nebo drobné 
nedůslednosti prodiskutovali a po vzájemné dohodě buď odstranili či ponechali.
Práci pokládám za výbornou, a proto ji doporučuji k obhajobě s návrhem právě na výbornou.
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