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Bakalářská  práce  Zdeňka  Žižky  s  názvem  „Moderní  backpacking  a  informační  technologie“  se
zaměřuje na poměrně současné téma využívání internetu, zejména prostřednictvím mobilních zařízení,
v oblasti backpackingu, tedy určité formě individuální turistiky.  Text práce je rozdělen do tří  částí.
V první  části se autor snaží teoreticky uchopit samotný backpacking a  uvést čtenáře do kontextu  již
provedených  výzkumů  v  této  oblasti,  to  vše  s  důrazem  na  současné  proměny  v  oblasti  využití
informačních technologií. V druhé části práce se autor zaměřuje přímo na  popis využití konkrétních
technologií  používaných  v backpackingu. Ve třetí  části  autor formou dotazníkového šetření zjišťuje
a porovnává preference  a aktivity z oblasti backpackingu mezi respondenty z Česka a ze Spojených
států. Celkově je bakalářská práce spíše popisná, což je vzhledem k novosti tématu pochopitelné. 

Je cenné, že autor se pouští do výzkumu v oblasti poměrně nové,  zejména co se týče technologické
kulisy.  Autor  ale  zároveň,  možná  pod vlivem zmiňované  technologické  novosti,  zaujímá  poněkud
zúžený pohled a opomíjí, že individuální neinstitucionalizované cestování provází v různých formách
lidstvo odedávna  a je mnohem starší,  než jakákoli  forma turistiky.  Domnívám se,  že tento zúžený
pohled na specifický druh individuálního cestování, v současnosti nazývaný backpacking, je zapříčiněn
autorovým nadšením pro  předmět  výzkumu,  neboť  sám cestuje  jako  „backpacker“,  jak  implicitně
vyplývá z textu práce. Bohužel však tato skutečnost není v práci samotné explicitně přiznána. Poznatky
z výzkumu jsou tak prezentovány, jako kdyby byly objektivní, přitom podstatně vycházejí z autorovy
zkušenosti.  To je patrné zejména v oblasti popisu technologií backpackerů  v druhé části práce (autor
popisuje  zejména  technologie,  se  kterými  sám  přišel  do  kontaktu,  avšak  tento  subjektivní  výběr
nereflektuje,  viz dále) a dále pak výrazněji  u výběru respondentů dotazníkového šetření (viz dále).
Explicitní nepřiznání svého vztahu k předmětu výzkumu, backpackingu,  však autora zrazuje zejména
ve  chvíli,  kdy  se  snaží  backpacking  definovat  a  třídit  do  kategorií  (autor  naznačuje  polaritu
klasičtí/romantičtí  backpackeři  (trampové,  tuláci) –  backpackeři –  flashpackeři,  str.  10  a 31).
Individuální a neinstitucionalizované  či deinstitucionalizované cestování do cizích krajů v sobě totiž
v prvé  řadě  nese  filosofický  rozpor  mezi  místem „doma“ a  místy  v  cizích  krajích,  které  bývají
cestovatelem vnímány ve vztahu  k  místu domova. Z cesty, „která znamená cíl“1 se vrací cestovatel
domů „jiný“, zaujímá nový vztah k místu domova. Mladí lidé se v určitém věku často vydávají na cestu
„na zkušenou“, která se stává i určitým iniciačním rituálem dospívání, samostatnosti. Právě vytržení ze
zaběhlých schémat a vyjití na cestu „do neznáma“ je určitým archetypem, který se v dějinách lidstva
opakuje a má v sobě hluboké prostorové významy2.  Domnívám se, že autor práce určitým způsobem
tento rozpor mezi zůstáváním na místě (a tedy i zůstáváním v zaběhlých strukturách) a mezi pohybem
„nezávislého“  cestování,  mezi  stabilitou  a  změnou  vnímá,  ale  nedaří  se  mu  tento  rozpor
kontextualizovat. Píše o určitém „romantickém“ druhu backpackingu, který staví proti backpackingu za
využití internetu a mobilních technologií (str. 31), ale tento protiklad dále neproblematizuje, sám se
ztotožňuje s technologičtější formu backpackingu a z této pozice popisuje svět: 

„Můžeme psát jak o romantických cestovatelích s batohem, toulajících se po krajině, kteří jsou schopni
i s minimálním rozpočtem přežít týdny mimo civilizaci, tak i o příležitostných cestovatelích s vyšším
rozpočtem, kteří cestují na kratší dobu a vzdálenost. Backpackery a další nezávislé cestovatele spojuje
především touha po tom být nezávislý, volný a flexibilní.  V dnešní době také stále více cestovatelů
pociťuje potřebu být v kontaktu s domovem a ostatními cestovateli v průběhu cesty.“ (str. 8)

1 Můžeme vidět skrze populární díla Jacka Kerouaca či různé “road movies.”
2 Hloupý Honza se nikdy nestane králem bez toho, aby vykročil na cestu.



Právě  sepjetí  „moderního backpackingu“ se  současnými technologiemi,  onen „kontakt  s  domovem
a ostatními cestovateli v průběhu cesty,“  znamená  výraznou proměnu prostorovosti cestování oproti
individuálnímu  neinstitucionalizovanému  cestování  v  době  „před  internetem.“  Prostřednictvím
mobilního internetu má cestovatel stále svůj prostor domova „na dosah“, a tedy se nejedná o cestování
„off-the-grit“3,  jako tomu je u výše  popsaného archetypu „cesty do neznáma“.  Pak však je v případě
„moderního backpackingu“ problematické mluvit nekriticky o „nezávislém“ cestování.  Výše popsaný
rozpor má ilustrovat, jak opomenutí reflexe pozice výzkumníka vůči předmětu komplikuje interpretaci
výzkumu.  Zaujímat „objektivizující“  přístup  je  totiž  poměrně  náročné,  protože  předpokládá  hlubší
diskuzi  terminologie,  teoretických  východisek,  metod apod.  Definice  backpackingu  by se  autorovi
konstruovala podstatně snáze, kdyby se ji nesnažil  výlučně objektivizovat na základě vnějších znaků,
ale  kdyby spíše vycházel z vlastního přiznaného vnímání backpackerské identity a výpovědí insiderů
této subkultury v konfrontaci s obecnějšími geografickými koncepty cestovatele. Identita backpackerů
je nakonec směr, kterým se chce autor podle svých slov v dalších výzkumech zabývat (viz str. 55).

Jak  už  bylo  uvedeno  výše,  druhá  část  textu  se  zabývá   popisem využití  konkrétních  technologií
v backpackingu.  S  odkazem  na  předchozí  odstavec  kritizuji,  že  autor  nereflektuje  způsob  výběru
různých  technologických  řešení,  kterými  se  zabývá,  ani  nereflektuje,  jakým  způsobem  vytváří
kategorie, do kterých jednotlivá technologická řešení řadí.  Celý přehled je pak spíše výčtem různých
situací a možných technologických pomůcek, hlouběji však využití těchto technologických pomůcek
analyzováno není. Přitom cestovatel se na cestě může setkávat s různými limity technologií, například
z pohledu  datové  kompletnosti  informací,  z  pohledu  existujících  cestovatelských  komunit  a  jejich
otevřenosti či uzavřenosti, z pohledu  nerovné reprezentace míst v různých jazycích či  častý problém
nedostatečné demokratičnosti technologických řešení provozovaných soukromými firmami, kde jsou
obchodní zájmy provozovatele vždy nadřazeny přáním komunity uživatelů, kdykoli dojde ke konfliktu
těchto  zájmů.  Je  jistě  přínosné  zpracovávat  povšechné  přehledy,  ale  bez  reflexe  způsobu  výběru
popisovaných jevů a bez  uvedení odkazů na podrobnější zpracování problematiky či alespoň směrů
možného dalšího  výzkumu zůstávají  podobné přehledy poněkud sterilní.  Opět  však  zdůrazňuji,  že
kdyby autor reflektoval svou subjektivní pozici backpackera k používání jednotlivých technologických
pomůcek  bez  nároku  na  objektivizaci,  byla by  jeho  přiznaná subjektivní  interpretace využívání
technologií na cestách cenná.

Největší slabinou celé práce,  která je nakonec důvodem mého doporučení autorovi bakalářskou práci
před obhajobou dopracovat, je třetí část výzkumu, kde se autor pomocí dotazníkového šetření snaží
porovnat  pohled skupiny backpackerů z Česka a ze Spojených států.  Autor se pomocí dotazníku  ptá
skupiny respondentů na různé otázky vztažené k backpackingu. 

Výběr respondentů je nejspíše výběrem lidí z vlastního sociálního okruhu (pravděpodobně „přátelé“ na
Facebooku), toto samo o sobě není úplně zřejmé: „Bylo osloveno 60 Američanů a 150 Čechů, což jsou
přibližně čísla nezávislých cestovatelů, které znám a vím o nich, že opravdu cestují“ (str. 34). Pokud je
tedy výběr  respondentů  založen  na  výběru  přátel  či  známých,  kteří  cestují,  nejsou důvody tohoto
výběru, jeho význam a rizika pro interpretaci výsledků nijak v práci diskutovány. Nebudou výsledky
dotazníkového šetření nejvíce vypovídat o autorovi samotném a o tom, jaké si vybírá přátele a známé?
Vybírá si autor české a americké známé zahrnuté do dotazníku stejným způsobem? Toto autor v textu
neřeší,  pouze  uvádí,  že  „je  potřeba  zdůraznit,  že  zkoumaný  vzorek  není  reprezentativní  vzorek
společnosti“ (str. 34).  Takové konstatování však samo o sobě ve výzkumu považuji za nedostatečné,

3 Termín „off-the-grid“ znamená v kontextu energetického vybavení domova nebýt připojen do veřejné sítě, zajišťovat si 
energii soběstačně. Používá se i v širším smyslu odpojení se od společenských sítí. Viz 
https://en.wikipedia.org/wiki/Off-the-grid 

https://en.wikipedia.org/wiki/Off-the-grid


pokud není zohledněno  i  v celé interpretaci výsledků výzkumu.  Autor  ale v dalším textu  opakovaně
používá formulace, jako by se naopak jednalo o výsledky výzkumu s vysokou mírou reprezentativity:
„Mezi  Čechy  je  stále  nejrozšířenějším  technologickým  zařízením  digitální  fotoaparát,  zatímco
u Američanů pomyslné prvenství převzal smartphone.“ (str. 36),  „Signifikantní rozdíl je i v případě
elektronických čteček, kdy pouze jeden Český respondent uvedl, že vozí čtečku elektronických knih,
přičemž v případě Američanů je to 16%. Tento graf vypovídá o větší vyspělosti Američanů, co se využití
technologií  při  cestování  týče.“ (str.  37),  „mezi  Čechy drtivě převládá systém Android od Google
a mezi Američany systém iOS od společnosti Apple. Tento rozdíl je dán nejen díky tradici a oblíbenosti
produktů Google na českém trhu, ale podstatně i díky tomu, že mobilní zařízení se systémem Android se
díky  většímu  výběru  smartphonů  od  různých  značek  a  tudíž  větší  konkurenci  dají  pořídit  výrazně
levněji,  než  luxusnější  iPhone  od  Apple.“ (str.  37)  a  mnohokrát  dále  v  textech  k  odpovědím
na jednotlivé otázky z dotazníku. U obecných soudů jako ve výše uvedeném citátu „Tento rozdíl je dán
nejen díky tradici a oblíbenosti produktů Google na českém trhu“ (str. 37) často chybí odkaz na zdroj,
který by tvrzení doložil.  Přitom například porovnání dat o využití operačních systému na mobilních
telefonech mezi respondenty a celkovou populací by (podobně jako v případě  dat o vzdělání) mohlo
poněkud osvětlit proporční vztah výzkumného vzorku k celkové populaci. 

Vzhledem ke dvou jazykovým skupinám respondentů pracuje autor se dvěma dotazníky – v češtině
a v angličtině. Považuji však za pochybení, že v příloze bakalářské práce je uveden pouze dotazník
v češtině,  v  případě  anglické  verze  dotazníku  je  uvedeno „dotazník  v  anglické  verzi  poskytnu  na
vyžádání“ (str. 33). Problematické  totiž  je, že čtenář nemá možnost ověřit si způsob kladení otázek
u jedné skupiny respondentů. Vytvořit anglický překlad dotazníku tak, aby odpovídal české verzi, co se
týče  způsobu  kladení  otázek  ve  vztahu  k  výpovědní  hodnotě odpovědí,  není  nic  snadného  či
automatického. Anglická verze dotazníku by rozhodně měla být součástí příloh práce. Pochyby, co se
týče ať už překladu  otázky či vyznění otázky v  odlišném geografickém kontextu  Česka a Spojených
států, se týkají zejména:

- Otázka 9 „Co považujete za největší výhody nezávislého cestování“ – Vnímání výrazů pro abstraktní
hodnoty  (flexibilita,  mobilita,  volnost,  cena)  se může lišit  nejen v různých jazycích,  ale  i  v rámci
různých diskurzů. Obecně ani nedoporučuji se ptát takto přímo.

-  Otázka 7 „Jakým anglickým výrazem byste sami sebe v zahraničí nazvali?“ – Na rozdílné vnímání
jednotlivých  výrazů  v  českém  a  americkém  (USA)  kulturním  prostředí  ukazují  přímo  výsledky
z odpovědí.

-  Otázka 5  „Jaká je průměrná délka vaší cesty po Evropě (ve dnech)“ –  Rozdílnost kontextu cesty
za Atlantik či cesty za hranice Česka je zřejmá. Nebo, je cesta po Česku cestou po Evropě?

Poněkud zarážející je graf 19 (str. 49), kde se mi nepodařilo najít v dotazníku otázku, na základě které
je  graf  konstruován.  Obecně  bych  doporučil  v  popiskách grafů  uvádět,  na  základě  jaké  otázky
z dotazníku je graf konstruován.

U otázek, kde je možné zaškrtnout více odpovědí, by stálo za to všímat si, jaké odpovědi se objevují
současně. V práci jsou uváděny jen proporce zaškrtnutí jednotlivých možností vůči počtu respondentů
jednotlivé jazykové skupiny.

V návaznosti na uvedené výtky tedy nedoporučuji bakalářskou práci Zdeňka Žižky v současné podobě
k obhajobě.  Po výrazném dopracování by se totiž mohlo jednat o velmi zajímavou práci na aktuální
a geograficky zajímavé téma.


