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Eva Stříbrná se ve své bakalářské práci věnuje problematice tzv. hospitality exchange 

networks, konkrétně patrně nejznámější z nich nazvané couchsurfing.org. Za cíl si klade 

představit couchsurfing v kontextech alternativního turismu a pokusit se o „obsahovou analýzu 

dané webové stránky a podrobný popis jejího fungování“ (s. 7). Vedle toho si klade otázku „zda 

sociální síť [couchsurfing] slouží pouze k vyhledávání ubytování zdarma, nebo je možné, aby 

měla přesah ve smyslu tvorby subkultury či se mohla stát osobní ideologií a životním stylem.“ (s. 

7). 

Práce je rozdělená do pěti kapitol doplněných o úvod, závěr a seznam použitých zdrojů. 

První z nich je věnovaná metodologii (s. 8-16), druhá nazvaná Alternativní turismus (s. 17-30) 

teoretickému ukotvení. Ve třetí kapitole (s. 31-44) autorka analyzuje samotný fenomén 

courchsurfing.org, aby se pak v posledních dvou kapitolách s názvy Je couchsurfing 

subkulturou? (s. 45-49) a Mobilita jako životní styl (s. 50-53) pokusila získaná data interpretovat 

a zodpovědět položenou výzkumnou otázku. Práci doplňuje příloha obsahující překlady 

dotazníků a záznamy z polostrukturovaných a neformálních interview. 

Po stránce formální je práce zvládnuta dobře. Autorka spolehlivě odkazuje i vede rozsáhlý 

poznámkový aparát. Pouze v jediném případě autorka užívá zdroj poněkud sporné kvality, 

konkrétně v případě, kdy definuje pojem glokalizace (s. 19, pozn. 33). Práce obsahuje pouze 

minimum překlepů, např. „xxhaustion“ namísto exhaustion (s. 13). 

Pro svůj výzkum si autorka zvolila bezpochyby velmi atraktivní a aktuální téma 

hospitality exchange networks, které velmi zručně ukotvila v konceptech alternativního turismu a 

morální ekonomiky. Pracuje přitom s rozsáhlou literaturou a to jak kanonickou, tak současnou. 

Po teoretické stránce práci považuji za velmi kvalitní, k čemuž přispívá i pěkný akademický 

jazyk. Ačkoliv tuto kapitolu jednoznačně považuji za nejzdařilejší část předkládané bakalářské 

práce, přesto v ní postrádám definici stěžejního konceptu, o nějž se celá práce opírá, a to turismu. 

Jeho absence bohužel vytváří jisté konceptuální vakuum, projevující se např. i v definicích 

různých typů turismu (např. těžký, měkký, eko, ad.), které se totiž vždy opírají o tuto absentující 

definici. 

Po stránce metodologické autorka představuje zvolené výzkumné nástroje, které užívala 

při svém empirickém výzkumu. I v tomto případě se opírá o relevantní literaturu, která jí 

poskytuje metodologickou oporu pro provedení vlastního empirického výzkumu. V některých 

případech (např. Zúčastněné pozorování, s. 13-14) se však autorka omezuje pouze na výčet 

jednotlivých fází zvoleného postupu bez toho, aby ukázala jeho aplikaci ve vlastním výzkumu. 

Podobně se v případě podkapitoly věnované obsahové analýze (s. 13) omezuje pouze na 

několikařádkovou definici bez širšího kontextu vlastní aplikace.  

Poněkud sporné je autorčino tvrzení o provádění zúčastněného pozorování po dobu pěti 

let (s. 14). Z hlediska metodologie je třeba jednoznačně odlišit zúčastněné pozorování jakožto 

metodu výzkumu od „pouhé“ participace v daném sociálním prostředí. Ačkoliv i ta je 

bezpochyby užitečným zdrojem porozumění, označovat ji za zúčastněné pozorování je 

nadnesené, jelikož zúčastněné pozorování předpokládá jednoznačně více než pouhou participaci 

(tvorbu terénních poznámek, konceptualizaci problému, ověřování pracovních propozic, cílené 

změření pozorování na konkrétní problém, ad.). 

S ohledem na metodologii bych uvítal popis analytických postupů, které autorka 

k analýze využila, společně s větší reflexí vlastního průběhu výzkumu a zejména reflexi pozice 

výzkumníka jako insidera včetně diskuse důsledků této pozice (viz např. Delmos Jones – Na 



cestě k domorodé antropologii, Biograf 39). Nevylučuji, že absence těchto pasáží, stejně jako 

výše zmíněný obsah pasáží jiných, mohou být zapříčiněny i oborovými východisky, proto je 

nevnímám jako nijak zásadní pochybení. 

Otázky však vzbuzuje samotná volba metodologických nástrojů, zejména strukturovaného 

dotazníku, který dle rozsahu příloh i citací v textu pro autorku představoval primární zdroj 

empirických dat. Data, která strukturovaný dotazník produkuje, jsou při nejlepší vůli velmi 

omezená co do výpovědní hodnoty. Ať již z důvodu omezeného rozsahu odpovědí (způsobeného 

mimo jiné písemnou formou dotazníku) či z důvodu nemožnosti upřesnění položených otázek, 

případně reagování dalšími otázkami na poskytnuté odpovědi. 

Zvažovala autorka využít místo dotazníku např. polostrukturované interview s pomocí 

VoIP technologie (např. Skype, Viber, apod.)? Případně zaslat respondentům, kteří dotazník 

vyplnili, alespoň doplňující (upřesňující, prohlubující) otázky? Obě možnosti by nijak zásadně 

neovlivnily koncept výzkumu a přitom by mohly přinést mnohem rozsáhlejší i hlubší datový 

materiál. 

Jádro práce představuje kapitola Analýza couchsurfing.org (s. 31-43), v níž autorka 

rozpracovává tři dílčí témata: (1) ideu (ideologii) stránky a jejích aktérů, (2) transformaci 

právního statutu organizace a její reflexi aktéry a (3) etnografický popis struktury stránky a jejího 

fungování. 

V prvním tématu se autorka pokouší na základě hodnot deklarovaných na analyzované 

stránce a odpovědí svých respondentů vymezit ideu couchsurfingu, což se jí v podstatě daří, 

ovšem pouze na bazální (deklaratorní) úrovni. Autorka se vzdává snahy o problematizaci a hlubší 

porozumění např. toho, zda idea stránky odpovídá ideám jejích uživatelů. Nezamýšlí se tak nad 

tím, zda je primárním cílem spíše poznávání lidí (hostů a hostitelů) nebo míst (destinací). V tom 

by jí mohlo pomoci zaměřit se mimo jiné na očekávání kladená na hosty a hostitele (která se 

v odpovědích sice objevují, ale autorka s nimi dále nepracuje). A tím by se mohla dostat i 

k otázce, zda se idea či důraz na některou její složku neliší v případě aktérů, kteří jsou spíše 

hostiteli a těch, kteří jsou spíše hosty. 

V druhém tématu autorka nastiňuje transformaci couchsurfingu „z neziskové organizace 

(non-profit corporation) do tzv. benefitní organizace (benefit corporation, B-Corp)“ (s. 35-36, 

kurzíva v orig.) a reflexi této transformace svými respondenty. Na hloubce by tomuto nástinu 

dodala např. perspektiva týmu couchsurfing, potažmo přímo jeho zakladatele, alespoň ve formě 

(semi)oficiálních prohlášení. Podobně by autorka v rámci obsahové analýzy mohla více využít 

obsah diskusí týkajících se této změny. Následně by bylo zřetelnější, co vlastně aktéři na této 

transformaci kritizují a proč – jedná se o samotnou změnu statutu, získané finanční prostředky 

nebo to, že se z couchsurfing stává mainstream? 

Posledním pojednaným tématem je zdařilý etnografický popis struktury stránky a jejího 

fungování. Autorka v něm představuje základní principy fungování, přičemž zvláštní pozornost 

věnuje bezpečnostním rizikům a s nimi souvisejícím opatřením. V tomto ohledu se však dopouští 

některých drobných nepřesností, např. když v pojednání o doporučeních (s. 40) zaměňuje 

bezpečnost stránek za bezpečnost „off-line“ interakcí mezi hosty a hostiteli, nebo když deklaruje 

existenci pěti základních statusů (s. 39), ovšem popisuje pak pouze čtyři. 

Vzhledem ke komunitnímu charakteru couchsurfingu by bylo zajímavé pojednat i otázku 

vlivu aktérů na implementaci prvků, které v současnosti tvoří strukturu této stránky. Byly 

všechny popisované prvky přítomné na stránce již od okamžiku jejího vzniku nebo dochází 

k určitému „vývoji“ podněcovanému právě samotnými aktéry? Hlubší porozumění by mohlo 

přinést i detailnější zaměření pozornosti na některé zmiňované jevy, např. analýza obsahu 

osobních částí žádostí o ubytování (s. 42) by mohla přinést další vhled do zkoumané ideové 

stránky couchsurfingu. 



Analyticky by jinak zdařilému popisu prospěla větší snaha o překročení prosté deskripce, 

která je v podstatě reprodukcí obsahu samotné stránky, a to směrem k identifikaci konceptů či 

témat, které obsah stránky strukturují (např. bezpečnost, ideologie, apod.).  

Velmi pěkně se totiž autorce daří identifikovat jednu ze strategií, kterou aktéři užívají 

k udržování ideje couchsurfingu s ohledem na nárůst tzv. free riderů (s. 39). Nabízí se tak otázka, 

zda se jedná o strategii jedinou nebo by bylo možné identifikovat i další.  

V rámci popisu fungování stránky zmiňuje i to, jak respondenti reflektují vztahy 

vytvořené na základě užívání couchsurfingu, přičemž dochází k závěru, že respondenti nemají 

žádnou negativní zkušenost (s. 41). To je poněkud problematické vzhledem k tomu, že není 

jasné, co respondenti chápou jako negativní zkušenost. V tomto ohledu by tedy bylo vhodné 

zjistit, nejen co respondenti konceptualizují jako negativní, ale také jaké zkušenosti chápou jako 

pozitivní. (Což by mimo jiné opět mohlo prohloubit i pochopení toho, jak chápou ideu 

couchsurfingu). 

V posledních dvou kapitolách se autorka pokouší dát odpověď na výzkumnou otázku, 

„zda sociální síť [couchsurfing] slouží pouze k vyhledávání ubytování zdarma, nebo je možné, 

aby měla přesah ve smyslu tvorby subkultury či se mohla stát osobní ideologií a životním 

stylem.“ (s. 7). Ačkoliv v obou kapitolách pracuje s relevantní teoretickou literaturou, řešená 

otázka by vyžadovala její mnohem rozsáhlejší studium (alespoň v takovém rozsahu, jaký autorka 

věnovala konceptu alternativního turismu). To vede k některým desinterpretacím, zejména 

v případě aplikace konceptu subkultury na zkoumaný fenomén.  

 Např. autorčino tvrzení, že „[u]rčitá […] rezistence vůči většinové společnosti je v tomto 

případě věc sporná.“ (s. 47) zcela pomíjí na mnoha místech jednoznačně deklarované vymezení 

respondentů i samotné stránky vůči mainstreamu resp. mainstreamovému turismu. Podobně 

chybné je i tvrzení, že „[s]porný je i bod týkající se vnitřního uspořádání a hierarchie členů.“ (s. 

47), neboť na rozdíl od subkultur má couchsurfing zcela jasně vytvořenou formalizovanou 

hierarchickou strukturu založenou na „systém[u] reputace“ (s. 40). 

 Jako významnější však vidím dva spíše konceptuální problémy. První z nich spočívá 

v tom, že autorka v obou případech nerozlišuje mezi analytickým konceptem a emickou 

kategorií, resp. předkládá svým respondentům analytický koncept, aby se k němu vyjádřili 

(„Uvažoval jste někdy o CS jako o vyvíjející se subkultuře?“, s. Příloha č. 1), aniž by si 

uvědomila, že mu nutně připisují jiné významy než ona sama, resp. jí užívané teorie. Ostatně tuto 

skutečnost si uvědomuje i jeden z respondentů, když odpovídá, že „nerozuměl, co přesně je 

myšleno životním stylem.“ (s. 52). 

 Druhý problém spočívá v otázce, o čem vlastně skutečnost, zda je couchsurfing 

subkulturou či životním stylem, vypovídá. Pokud autorku zajímá, jak couchsurfing ovlivňuje 

život aktérů, kteří se v něm angažují, mnohem více vypovídající než nálepka subkultury či 

životního stylu (které jsou navíc nejednoznačné a do jisté míry je autorka chápe jako zaměnitelné, 

s. 51) by byl detailní etnografický popis toho, jakým způsobem se tak děje. 

 Předkládaná bakalářská práce se tak ve své podstatě zabývá dvěma poměrně odlišnými 

problémy – na jedné straně otázkou etnografického popisu zkoumaného fenoménu a na straně 

druhé otázkou jeho kategorizace. Ačkoliv jsou tyto problémy spojité, v rámci bakalářské práce by 

patrně bylo vhodnější upnout pozornost pouze na jeden z nich a ten podrobněji rozpracovat. 

Celkově se však domnívám, že práce dostála požadavkům kladeným na bakalářskou práci 

a přináší některá zajímavá zjištění, proto ji doporučuji k obhajobě. Vzhledem k výše zmiňovaným 

připomínkám navrhuji hodnocení na pomezí velmi dobře a dobře v závislosti na průběhu 

obhajoby. 
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