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Posudok školiteľky diplomovej práce 

Bc. Petra Kučerová: Baťoh, pohorky a řasenka: Analýza nezávislého cestování z perspektivy 

antropologie turismu 

 

 

Petra Kučerová sa vo svojej diplomovej práci snažila spojiť vlastnú záľubu v nezávislom cestovaní a 

povinnosť splniť posledný krok k absolvovaní štúdia na našej katedre.  A toto prepojenie sa, v tomto 

prípade, zdá veľmi vydarenou kombináciou.  

V úvodnej časti práce sa autorka teoreticky lokalizuje smerom k subdisciplíne antropológie turizmu, 

kde kriticky reflektuje aktuálne teórie. Odceňujem najmä zaradenie feministických konceptov, 

s ktorými ďalej pracuje aj v interpretačnej časti práce (a preto sa teoretická a empirická časť práce 

primerane prelínajú).   Za výskumné techniky si legitímne vybrala kombináciu semi-štrukturovaných 

rozhovorov (ktoré reprezentovali skúsenosti a stratégie žien), zúčastného pozorovania (aktuálne 

sociálne chovanie)  a diskurzívnej analýzy kauzy unesených žien z Českej republiky v Pákistáne 

(kontext , v ktorom sa aktérky výskumu pohybujú).  

 Z prijatého materiálu je zrejmé, že autorka práce viedla rozhovory citlivo a empaticky, participantky 

výskumu k nej mali dôveru a otvorene sa s ňou podelili o  osobné a často  intímne skúsenosti. 

Autorka sa snažila popísať dynamiku a vývoj interakcie s participantkami  výskumu. Autorke sa  

podarilo reflektovať vlastné skúsenosti s cestovaním a zároveň „odcudziť“ sa k skúsenostiam iných 

žien (i keď niekedy podobným jej vlastným).  Toto napätie sa jej podarilo „pretaviť“ do vlastného 

žánru práce, kde nenásilne zapojila aj svoj vlastný „hlas“. A to vo forme útržkov z vlastného 

cestovateľského denníku, ktorými uvádza každú kapitolu. Výsledkom je čitateľsky prívetivá 

a zrozumiteľná forma akademického textu.  

Ten prináša zaujímavé empirické zistenia, ktoré sa viažu k hľadaniu osobnej identity, reflektovaniu 

vlastnej gendrovej moci v maskulínnom prostredí byznisu (z ktorého vychádzajú participantky 

výskumu) a jej redefinícii prostredníctvom cestovania a autentických (hraničných) zážitkov. 

Diskurzívna analýza potom ukazuje, že verejný mediálny diskurz v Českej republike je silne  
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„orientalistický“ a ženské nezávislé cestovanie je vnímané ako riskantné a pre ženy rozhodne 

nevhodné (čo paradoxne tvrdí analyzovaná skupina islamofóbov).    

Keďže Petra Kučerová počas svojho štúdia a práce nad diplomovou prácou predviedla nadštandartný 

výkon, doporučujem, aby pokračovala v štúdiu doktorského programu.  Doporučujem text spracovať 

do podoby odborného článku a publikovať ho v odborných  časopisoch napr. Biograf a Gender/rovné 

příležitosti/výzkum.  

Prácu hodnotím známkou výborný. 

 

V Prahe 9. 2. 2014                                            Petra Ezzeddine PhD. 
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