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Vedoucí práce: Mgr. Et Mgr. Ondřej Špaček 

Oponent/tka: Mgr. Andrea Průchová 

Navržené hodnocení: velmi dobře 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 
 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Cíl bakalářské práce, kterým je pro autorku nalezení základních obrazů charakterizujících město 

Praha v anglicky psaných turistických průvodcích, je formulován jasně hned v úvodu. Autorka 

v dalších částech textu výzkumnou otázku vhodně připomíná a navrací se k ní. Závěrečná zjištění 

práce nabízejí výčet šesti stereotypních rámců, do nichž jsou hlavní město a život jeho obyvatel 

zasazovány. Autorka srozumitelně rozděluje práci do dvou hlavních částí. V první, teoreticky 

orientované části, uvádí do vybrané tematiky a buduje nezbytný pojmový aparát, který má být 

zužitkován v části druhé věnované provedení samotného výzkumu. Ve výzkumné části korpusu 

textu se po kratší explikaci zvolené metodologie a popisu samotné analýzy věnuje deskripci 

nalezených hlavních šesti stereotypů vázajících se k Praze. Autorka podává přehledné shrnutí svých 

zjištění v závěru a neopomíná také reflexi omezení vlastního výzkumu. Po formální stránce 

strukturace textu a formulace výzkumné otázky je práce autorky v pořádku. 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Autorka pracuje s relevantním množstvím literatury vzhledem k rozsahu bakalářské práce. Oceňuji 

využití anglicky psané literatury. Vzhledem ke zvolenému tématu práce, jímž je sledování utváření 

stereotypních kulturních rámců a problematika vytváření si vztahu člověka k místu, bych doporučila 

v práci více užívat literatury otevírající problematiku kolektivní identity, jež zásadně souvisí 

s rozborem narativů obou skupin, k nimž se průvodci vztahují, tedy jak skupiny turistů - cizinců, tak 

skupiny místních obyvatel. Autorka na termín odkazuje, avšak nechává jej nerozpracovaný, 

přestože o něm implicitně v různých částech práce hovoří (např. hodnocení možného rozdílu 

anglicky a rusky psaného průvodce, str. 39). Částečně postrádám také větší zájem o termín kulturní 

paměti, který významně s pojmem kolektivní identity souvisí, a který taktéž důrazně zasahuje do 

vzniku i četby turistických průvodců, neboť představuje institucionální a oficiální narativ historie a 

významných památek, jež jsou v pražských průvodcích zaznamenány (jednoduše, co a proč je 

nezbytné vidět). Na zvoleném příkladu dvou průvodců odlišného pojetí (oficiální versus osobní 

znění) by pak bylo možné rozehrát linku dualitu působení kulturní a komunikativní paměti neboli 

hru s tónem obecného a lokálního „domácího“ poznávání města a jeho míst. V poslední řadě bych 

po alespoň částečném zmínění termínů kolektivní identity a kulturní paměti (např. ve stejném 

stručném rozsahu jako je vysvětlen v teoretické části termín prostorová socializace) pracovala 

s odkazem na práci amerického urbanista Kevina Lynche Obraz města (Praha 2004), která 
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představuje zásadní vstup do problematiky prostorové orientace se ve městě pomocí vytváření 

mentálních map/obrazů prostoru strukturovaných pěti základními body, s nimiž turistický průvodce 

také pracuje: významné prvky, cesty, okraje, oblasti a uzly. Případně by pak bylo vhodné zmínit 

alespoň náznakem zcela opačný způsob procházení městem, jenž je opozitním pojetím prostorové 

socializace nežli nabízí právě bedekr, jímž je senzitivní subjektivní poznávání města 

psychogeografickou metodou.  

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Autorka pro svůj výzkum zvolila dva anglicky psané průvodce o Praze. Klíčem k jejich výběru byla 

prodejnost těchto bedekrů na online knižních serverech v Británii a Spojených státech amerických. 

Sama v závěru práce upozorňuje na význam zvolených zdrojů, jež výrazně určují výsledky jejího 

bádání, které lze jen velice těžko zobecnit. Autorka volí kvalitativní obsahovou analýzu a tři stupně 

kódování obsahu dokumentu. Zvolenou metodologii považuji za vhodnou. 

 

V empirické části postrádám bližší popis jednotlivých kroků analýzy textu. Autorka odkazuje na 

metodologicky orientovanou literaturu, popíše obecný postup obsahové analýzy dokumentu a dále 

se již přímo věnuje výhradně popisu jednotlivých stereotypních rámců (popis metodologie činí 

pouze půl strany číslo 18). Na úvod empirické části bych zařadila detailnější explanaci jednotlivých 

kroků analýzy, kterou bych demonstrovala na konkrétním příkladě. Následně by tak bylo čtenáři 

také jasnější, jak přesně autorka došla k jednotlivým narativům, jež dále v textu popisuje.  

 

Přestože autorka uvádí, že uvažovala o analýze vizuální části vybraných bedekrů, data získaná 

z textové analýzy hodnotí jako dostačující. Je škoda, že se autorka nepustila také do této analýzy, 

která by mohla být zajímavá vzhledem k dalšímu bádání v otázce, zda se textové popisy Prahy a 

jejích obyvatel liší u jednotlivých národů, jak autorka explicitně předpokládá, přičemž všechny 

průvodce spojuje určitý základní znakový rámec - ikonizace Prahy - pomocí níž je město 

vykresleno? Pro zařazení vizuální analýzy, která je v textech sociologického charakteru stále 

opomíjena, by jistě nebylo problémem užít sémiotické analýzy a rozvíjet analýzu v rovině 

základního rozlišení denotativní a konotativní úrovně obrazu (např. možnost popisu barthesovských 

mytologií vztahujících se k Praze). Autorka tak sama činí v procesu čtení textu, avšak bez jasného 

terminologického zázemí, a tak se některé z jejích závěrů, bez detailnějšího popisu 

metodologického postupu, stávají méně jasnými vzhledem ke svému zdroji – jedná se o názory 

autorky či závěry z analýzy? 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

V první teoretické části práce autorka projevuje velký zájem o zkoumanou oblast i míru erudice. 

Zarámování teorie prací Bergera a Luckmanna je zajímavé a dobře vysvětlené. Orientace autorky 

v literatuře věnované médiu turistických průvodců dostatečná. V části textu věnované přehledu 

nárůstu statistik turistického ruchu je možné doporučit opatřit tyto statistiky mezinárodním 

kontextem, neboli ptát se po tom, zda je Praha jedinečným případem turistického boomu v zemích 

postkomunistického bloku, a obraz Prahy jako „země blížící se Západu“ je proto více zdůrazněn či 

je společným pro všechny dané země? Zároveň lze do teoretického popisu problému ještě doplnit a 

zdůraznit, o jaký typ turismu vybraní průvodci hovoří a jak jednotlivé typy turistických průvodců 

odrážejí ve své struktuře a jazyku obsah turistické aktivity (např. adrenalinový turismus, rekreační 

turismus či „dark“ turismus – např. cestování po místech holocaustu, památnících teroristických 

útoků). V druhé, empirické části chybí jasnější popis provedení analýzy (viz bod 3). Z textu není 

zároveň jasné, proč se autorka v případě nalezených stereotypů o Praze pouští do jejich osvětlení 

v kontextu historických exkurzů či statistik. Výzkumným cílem je dle autorky nalézt nejčastěji 
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uváděné stereotypy spjaté s městem Praha a ukázat, jak jsou popsány a interpretovány v průvodcích. 

Jejich hodnocení či vysvětlení (např. v případě hodnocení architektury Prahy, židovské historie, 

statistik kriminality či exkurzu k tématu kolektivní identity u popisu chování českých občanů) 

považuji za nadbytečné vzhledem ke stanovenému cíli práce. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

V práci jsou zřetelně rozlišena autorčina tvrzení od tvrzení přejatých. Menší výjimku tvoří popis 

šesti stereotypních rámců Prahy, z jejichž textu není vždy jasné, kdy autorka dospívá k závěrům na 

základě provedené analýzy a kdy se jedná o její vlastní interpretaci obsahu. Zároveň doporučuji pro 

budoucí odbornou činnost autorky více pracovat s citovanými definicemi u důležitých termínů, 

s nimiž text zachází (např. definovat termín prostorové socializace, sociální konstrukt a další). 

V neposlední řadě jistě pomůže konkretizace určitých tvrzení (např. „Díky výměně se hýbou ve 

světě užitečné věci mezi lidmi. Jsou tedy důležité pro základní procesy ve světě.“, str. 12 – přestože 

zde autorka odkazuje na text J. Garvina, je nezbytné specifikovat, co autor považuje za užitečné 

věci a o jaké základní procesy se jedná?).    

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?   

 

Autorka pracuje s odkazovým i citačním aparátem. Text práce by si zasloužil částečnou korekturu, a 

to zejména ve své druhé části. Autorka nejednotně pracuje s uváděním názvů knih (jednou použití 

uvozovek, jindy kurzivy). V textu, zvláště jeho empirické části, se nachází mnoho překlepů (např. 

dlouhé samohlásky, chybějící písmena ve slovech), ale také gramatické chyby (nepoužívání čárek, 

špatné používání velkých písmen, např. Židovská/židovská Praha, používání předložky „skrz“ 

v chybném vyznění, např. skrz turistického průvodce, skrz diskurz – lze správně nahradit 

předložkami pomocí či na základě). Jazyková úroveň v rovině užívání odborného jazyka textu se 

v obou částech také liší zřetelněji. Zatímco v první části autorka užívá odborného slovníku i 

erudovaných formulací, v části druhé se setkáváme s jazykem méně vhodným pro bakalářskou práci 

(např. „Vtipná je hláška…, str. 40; „Turisté srkz turistického průvodce například mají možnost 

přicházet do styku jen s místními, kterým platí za jejich služby, a tím z místních dělají podřadné.“, 

str. 16)        

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Možné připomínky byly oponentkou uvedeny výše. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Oponentka prosí autorku o zodpovězení následujících otázek či reakci na připomínky: 

 

1. Popište prosím konkrétně postup obsahové analýzy vybraných průvodců na příkladu 

jednoho ze stereotypních obrazů Prahy, ke kterému jste na základě analýzy dospěla. 

2. Proč byly podané stereotypní narativy vázané k Praze v textu dále vysvětlovány v kontextu 

popisu vývoje pražské architektury, historie židovské menšiny v Praze či chování národa 

v období 19. století? Jaké byly důvody k těmto exkurzům, nakolik je jejich zpracování dle 

autorky důsledné a důležité? 

3. Jak by bylo možné v bakalářské práci dále pokračovat v magisterském studiu? Jaká témata 

lze dále v problematice rozvíjet? 
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Celkové hodnocení práce: 

 

Doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 

 

 

Datum: 11. 6. 2013                  Podpis: 

 

 


