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Předložená diplomová práce se věnuje tématu vlivu turistického průmyslu na proměny městského 
prostoru v Praze. K tomuto velmi komplexnímu fenoménu přistupuje autorka skrze dvě klasické 
metody antropologického výzkumu – interview a zúčastněné pozorování – a snaží se zprostředkovat  
způsob, jakým tyto proměny vnímají samotní turisté a návštěvníci Prahy. 
 
Text je zpracován systematicky a přehledně: v úvodní části autorka vysvětluje a popisuje zvolené 
metody, navazuje teoretickým úvodem, následně přistupuje k představení problému skrze 
kvantitativní a statistická data a závěrem představuje samotný terénní výzkum. 
 
Metodologické i teoretické části práce bych vytkla především přílišnou „přehledovost“. V úvodní 
části je pouze naprosto základním způsobem vysvětlené, jak se provádí interview a zúčastněné 
pozorování – tuto kapitolu bych si dokonce troufla označit za zbytečnou, protože u magisterského 
studenta antropologie by znalost těchto dvou základních metod měla být naprostou samozřejmostí. 
Navíc autorka zmiňuje většinou starší autory (vychází především z dnes již klasické učebnice 
Hammersleyho a Atkinsona „Ethnography: Principles in Practice) a některé dlouhodobě aktuální a 
palčivé metodologické problémy jako je reflexivita výzkumníka, paradox zúčastněného pozorování 
a nerovné mocenské nastavení sociálně-vědního výzkumu zmiňuje pouze letmo a zcela okrajově. 
Stejně tak autorka sice prokazuje velmi dobrou obeznámenost s teorií i metodologií antropologie 
turismu, ale se zmíněnými teoriemi nijak dále nepracuje a do kontextu svého výzkumu je většinou 
zasazuje pouze několika obecnými tvrzeními (např. když vysvětuje životní cyklus turistické 
destinace, pouze konstatuje že „město a způsob života v něm se mění“/str.33/ - ale na toto tvrzení 
nijak dále nenavazuje ani jej v souvislosti s uvedenou teorií životního cyklu nijak nerozvíjí). 
Podobný problém vnímán i u teoretické části práce. Zvolené teoretické koncepty (teorii globalizace 
podle Appaduraie i teorii hybridizace podle Cancliniho) sice považuji v daném kontextu za velice 
užitečné, autorka je ale pouze cituje a nijak dále nezasazuje do kontextu svého výzkumu, navíc 
nezmiňuje žádnou jejich současnou kritiku (např.kritické práce o kulturní identitě a hybriditě 
Jonathana Friedmana). 
 
Samotná výzkumná část působí jako neuměrně krátká vzhledem k délce předchozích částí. Je 
evidentní, že autorka se ve zkoumaném prostředí velmi dobře orientuje a vyzná (a že se v něm i 
dobře cítí, což – bylo-li by to více reflektováno v metodologické části práce – lze vnímat jako 
přínos). Stejně jako u předchozích částí i zde ale chybí kontextualizace získaných dat a jejich 
propojení s teoretickou částí práce. Odpovědi jednotlivých respondentů i autorčiny vlastní postřehy 
z terénu jsou v podstatě náhodně řazeny za sebe a tak přes jejich nespornou zajímavost a informační 
hodnotu působí spíše reportážním než akademickým dojmem. 
 
Autorka se v úvodní části práce několikrát explicitně vymezuje vůči možnosti, že by byla její práce 
nějakým způsobem ovlivněná některou ze skupin, které hrají ve výzkumu roli a tuto nestrannost 
(přestože – jak v úvodů také přiznává – je sama součástí „turistického byznysu“) skutečně ve své 
práci prokazuje. Na druhou stranu se domnívám, že takto prakticky orientovaný výzkum, který 
mapuje poměrně důležité a aktuální téma, by bylo škoda nijak dále nevyužít a nepokusit se jej 
proměnit v aplikovaný – do budoucna bych tuto možnost vnímala spíše jako výzvu než jako 
případné nebezpečí (autorka sama koneckonců na závěr své práce konstatuje, že návrhy turistů na 
to, co by se v Praze dalo zlepšit, určitě stojí za pozornost). 
 
Předloženou práci vnímám z výše uvedených důvodů jako text, který má poměrně velký potenciál - 
ten ale zůstal do velké míry nevyužitý a jaksi nedotažený. Z tohoto důvodu navrhuji práci hodnotit 
v rozmezí velmi dobře – dobře v závislosti na výsledku ústní obhajoby. 
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