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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

TÉMA PRÁCE:       

 

Předmětem diplomové práce je teoretická analýza antropologie turismu na ostrově Bali. 

Autorka se ve své práci holisticky dívá na významný turistický potenciál (kombinující v sobě 

specifickou balijskou kulturu, unikátní přírodu a víceméně celoročně příznivé klimatické 

podmínky), který tento ostrov má. Zvláštní pozornost Jitka Bendová věnuje analýze a 

interpretaci faktorů, které jsou příčinou tzv. „fenoménu Bali“, tedy masového turistického 

zájmu o tento ostrov. Zejména v závěrečné části práce se zabývá hlubší analýzou motivace 

turistů k návštěvě Bali a naplnění jejich očekávání, které si před cestou vytvořili. Oceňuji 

aktuálnost tématu a to, že se jedná o diplomovou práci, která využívá poznatků nejen 

teoretických, ale i empirických. Přínosem pro práci rovněž je, že diplomantka Bali osobně 

navštívila a mohla tak do práce vložit vlastní reflexi coby turistky. 

 

KONCEPCE PRÁCE: 

Práci tvoří tři relativně samostatné části. První část se zaměřuje na teoretickou analýzu 

antropologie turismu coby relativně nového vědního oboru. Zde diplomantka popisuje 

historický vývoj tohoto oboru a kompetentně vymezuje základní pojmy, které tvoří 

konceptuální rámec zpracovávaného tématu. Věnuje se pohledu na turismus jako osobní 

cestu, zároveň analyzuje dopady turismu na cílovou destinaci. V závěru pak konkrétně 

vykresluje problematiku turismu na Bali. V této části bych uvítala podkapitolu, která by se 

více věnovala definici kulturního turismu a toho, jakým způsobem je daná problematika 

řešena z hlediska balijských vládních konceptů a strategií.  
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Ve druhé části práce autorka obrací pozornost na specifika balijské kultury – popisuje 

náboženský a společenský systém, konkrétní zvyky, tradice a rituály, které vytvářejí 

unikátnost dané kultury a zároveň se mohou stát exotickým lákadlem pro turisty. Autorka 

popisuje tanec kecak coby uměle vytvořený a turisty oblíbený tanec. Bylo by dobré, kdyby 

autorka během obhajoby mohla uvést další příklady modifikace původních balijských 

uměleckých forem na turistický produkt. V této souvislosti mě napadá zejména tradiční 

balijská řemeslná výroba (dřevořezbářství či zpracovávání a barvení látek), o které se v práci 

diplomantka příliš nezmiňuje. V této části také postrádám detailnější analýzu turisticky 

atraktivních míst na ostrově (významných památek, měst i přírodních atraktivit).  

Ve třetí části práce Jitka Bendová prezentuje výsledky vlastního dotazníkového šetření 

prováděného mezi respondenty z České republiky, kteří Bali navštívili. Tato část by si 

zasluhovala hlubší uvedení do tematiky Čechů a exotických dovolených – situace po roce 

1989 a popularita Bali v kontextu dalších exotických destinací. Autorka ve své práci cituje 

webové stránky http://www.balitourismboard.org, které přinášejí řadu zajímavých dat o 

návštěvnosti ostrova. Je tedy škoda, pokud čtenářům nenabízí porovnání návštěvnosti Bali 

z hlediska různých zemí Evropy i mimo ni. Prosím, aby diplomantka v rámci obhajoby 

zodpověděla na otázku návštěvnosti ostrova Bali Čechy v porovnání s turisty z jiných zemí. 

Po obsahové stránce mi v dotazníku chybí otázka zjišťující, jestli měl návštěvník ostrov Bali 

jako jedinou cílovou destinaci, či jeho návštěva byla součástí širší cesty po Indonésii. 

V analýzách odpovědí by bylo zajímavé porovnat motivy k navštívení Bali také z hlediska 

věku, pohlaví, příp. jiných charakteristik (např. místo bydliště respondentů - byli to hlavně 

Pražáci?).  

 

HODNOCENÍ PRÁCE:                                                                   1 = nejlepší. 5 = nejhorší     

                                                                                                    

1. Formulace cílů práce                                                                     1     2     3     4     5 

2. Volba vhodné metodiky                                                                1     2     3     4     5 

3. Splnění cílů práce                                                                          1     2     3     4     5 

4. Odborný přínos práce                                                                    1     2     3     4     5 

5. Originalita práce                                                                            1     2     3     4     5 

6. Struktura práce                                                                              1     2     3     4     5 

7. Práce s daty a informacemi                                                           1     2     3     4     5 

8. Postup řešení je logický                                                                1     2     3     4     5  

9. Klíčová slova vystihují obsah                                                       1     2     3     4     5   

http://www.balitourismboard.org/
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10. Členění  textu do odstavců a kapitol                                             1     2     3     4     5   

11. Práce s odbornou literaturou                                                         1     2     3     4     5   

12. Srozumitelnost textu  (úroveň jazykového zpracování)                1     2     3     4     5   

13. Přesnost formulací                                                                         1     2     3     4     5    

14. Práce s odborným jazykem                                                            1     2     3     4     5    

15. Formální zpracování a grafická úprava                                         1     2     3     4     5    

 

NÁVRH HODNOCENÍ PRÁCE ZNÁMKOU:                                       1     2     3     4      

 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ: 

 Obecně je možné konstatovat, že i přes zmiňované výhrady, práce splňuje požadavky kladené 

na diplomovou práci a doporučuji ji tedy k obhajobě. Autorka celkem přesvědčivě 

formulovala cíle své práce a zvolila vhodnou metodiku zpracování. Odborný přínos práce je 

možné vidět ve zpracování aktuálních témat a teoretické i empirické analýze. Práce má 

logickou strukturu a je opřena o značné množství relevantní literatury. Bohužel v závěrečném 

přehledu použité literatury je značná citační nejednotnost − mnohdy chybí uvedení 

nakladatelství či místa vydání, stejně tak i u citovaných článků v časopisech je v některých 

případech nekompletní informace (zejména čísla stránek). Dojem práce kazí také několik 

jazykových chyb – např. jméno antropologa Clifforda (ne Clifforada) Geerze (str. 30), „došlo 

k mnoha protestům, které volali…“ (str. 34) či „velkou roli pro dotazované hráli i 

odpočinkové aktivity u moře“ (str. 73). 

 

V Praze 4. 9. 2013                                                                       PhDr. Markéta Poláková, PhD. 

 

 


