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Moderní backpacking a informační technologie 
 
 
     Předložená bakalářská práce se zabývá velmi aktuálním a moderním tématem. 
Pokouší se analyzovat chování především mladých účastníků v cestovním ruchu  
v období silných globalizačních vlivů a boomu moderních technologií. Autor 
velmi dobře pracuje s odbornou zahraniční literaturou, třídí pojmy, poukazuje na 
jejich heterogenitu, analyzuje trendy. Výzkumné otázky jsou jasně stanoveny a 
směřují i k možnému budoucímu výzkumu. Postrádám větší důraz na prostorový 
charakter jevů a procesů (s výjimkou grafů 19-21), kterou bych u geografa 
uvítal. Jsou použity hlavně přístupy behaviorální – na pomezí geografie, 
sociologie a psychologie. Některé názvy kapitol v Obsahu i v částech textu 
působí, alespoň na mne, značně „technokraticky“.  Z. Žižka si je vědom i 
možných nevýhod, pramenících z možného „nadužívání“ a „sakrifizace“  
technologií. Velmi zajímavé je srovnání životních stylů mladých Čechů a 
Američanů a výzkum backpackerské identity, i když na vzorku, který je značně 
subjektivně zatížen (známí autora, u nichž se dá a priori předpokládat podobný 
charakter chování a životního stylu).  
    Občas jsou použity neobratné formulace (např. název kap. 2.3 - lépe jen 
„Vývoj výzkumu backpackingu), překlepy (str. 12 - ř. 3. - velká písmena u „let“ 
a „století“, str. 12 - 1.ř. - mezera mezi čárkou a vročením v citaci, str. 13 - posl. 
ř. - backpacking s velkým „B“, neobvykle psaný název a zdroj pod obr. 1, str. 23 
- Spojené Státy, interpunkce - kap. 4.1. - 4. ř. - …“odlišuje,…“, „jednou - str. 38 
- 1. ř. odspoda aj.). Je to způsobeno zřejmě rychlostí finálního zpracování, 
výrazně však dle mého názoru nezhoršují čtivost textu.  
    Autor prokázal výbornou orientaci v odborné zahraniční literatuře i schopnost 
ve velmi krátké době stanovit si cíle výzkumu, provést vlastní empirický 
výzkum, vyhodnotit jej a dospět k  závěrům i se zamýšlet nad dalšími 
možnostmi výzkumu, to vše s využitím poměrně kvalitního jazyku a stylu (budiž 
omluvou pro překlepy). Oceňuji jeho odvahu pustit se do výzkumu nového 
aktuálního tématu. Práci doporučuji k obhajobě.  
 
 
V Praze dne 23. května 2013.                                   RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. 
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