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    Předkládaná bakalářská práce Evy Stříbrné je věnována problematice antropologie turismu, 

tedy oblasti na svébytném pomezí etnologických, respektive antropologických věd, kulturních 

studií (cultural studies) a mediálních, popřípadě komunikačních studií. Předměty svého 

badatelského zájmu, tedy couchsurfing.org a sociální prostor navázaný na tuto internetovou 

sociální síť, umožňující na globální úrovni sdílet a poskytovat krátkodobé ubytování zdarma, 

podrobuje nejen etnografické deskripci (ve smyslu popisu jejich sociální dynamiky 

dokumentované participatorními i dotazníkovými technikami, několika typy rozhovorů a 

obsahovou analýzou), ale zasazuje jej do širšího kontextu soudobého alternativního turismu a 

morální ekonomiky/ekonomiky sdílení. V tomto kontextu se zamýšlí nad skutečností, zda jde 

– z emického pohledu jeho uživatelů i etického pohledu badatelky – pouze o užitkovou, 

servisní platformu, či zda lze analyzovaný fenomén badatelsky uchopit jako: 1) svébytnou 

subkulturu, 2) ideologii, či 3) životní styl.  

 

Práci jako celek je možné považovat za velice zajímavý příspěvek k domácím 

kvalitativně laděným výzkumům soudobé každodennosti, respektive “volnočasových aktivit” 

a specifické sociální dynamiky spjaté s současným globálním transferem osob a technologií. 

Svým celkovým teoretickým a především metodologickým nastavením práce podle mého 

mínění do jisté míry vyčnívá nad průměr v současnosti standardně předkládaných 

bakalářských prací v oboru etnologie, přičemž v některých aspektech (včetně dvojnásobného 

rozsahu než  je ten minimální) se blíží ambicím některých prací diplomových.  
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Práce vykazuje teoretickou, metodologickou a do značné míry i terénní citlivost, která je 

patrná v první řadě v promýšlení nejvhodnějších dokumentačních technik k zachycení 

specifik výzkumného terénu (především v rámci přípravy a realizace dotazníkového šetření), 

dovedném výběru detailů, abstrakci dokumentovaných etnografických dat, schopnosti 

komparace a abstrakce, analytickém uvažování v širším interdisciplinárním kontextu, a 

v neposlední řadě snaze o nalezení univerzálněji platných závěrů – především v oblasti 

kategorizace analyzovaného jevu a jeho povahy (spojené s klíčovou otázkou – je couchsurfing  

subkultura, ideologie nebo životní styl?).  

 

     Hlavními pozitivy práce je snaha o důkladný Problemstellung, tedy promýšlení hypotéz a 

badatelských otázek, a pečlivě provedená etnografie, včetně dovedné práce s etnografickými 

daty.  

     Dalším pozitivem je autorčina výrazně samostatná práce (především) se zahraniční 

(anglickojazyčnou) literaturou, kterou autorka sama vyhledávala v nejrůznějších typech 

informačních zdrojů, a její kritické uvažování nad těmito texty – to se týká jak teoretické, tak 

do značné míry i metodologické literatury. Vedle běžně používané sociálněvědní 

metodologické literatury (např. Hendl 2005) autorka – a zde nutno zdůraznit, že bez 

výraznější opory během svého studia, které bylo zaměřeno spíše etnologicky/etnograficky než 

sociálněantropologicky – využila novější metodologické texty (např. Hirt, Tomáš a kol.: 

Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie, Plzeň 2012 či Bernard, Russel H. Social 

Research Methods; Qualitative and Quantitative Approaches, London 2013). Přínosem 

etnologicko/etnografického školení autorky byl zase podle mého mínění kritický přístup 

k použité literatuře a pramenům (včetně reflexe výsledků vlastního terénního výzkumu), 

sumarizovaný v specifické subkapitole (s. 14-16 posuzované práce). V oblasti teorie autorka 

aktivně pracovala nejen s autoritativní antropologickou (např. Arjun Appadurai 2003), ale i 

sociologickou literaturou (např. Zygmunt Bauman 2003).  

     Za zmínku stojí i v lokálních poměrech ne zcela obvyklá skutečnost, že dokumentační fáze 

badatelské činnosti, tedy participatorní dokumentace sociální dynamiky zkoumaného 

prostředí i dotazníkové šetření, probíhala kompletně v anglickém jazyce.   

       Za další pozitiva práce lze považovat autorčina citlivá a rozumějící práce s obecnější 

analytickou terminologií (např. pojmy jako morální ekonomika/ekonomika sdílení, popřípadě 
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alternativní turismus, citlivé rozlišování mezi akademickým a vernakulárním používáním 

pojmu sociální síť a racionální volba mezi nimi – s. 7 posuzované práce, popřípadě v 

návaznosti na text Laco Touška [2012] rozlišování mezi respondentem a informátorem – s. 8 

posuzované práce, apod.), v pozitivisticky laděných etnologických absolventských pracích 

většinou absentující, a snaha o její propojení s dokumentovanými etnografickými daty. Za 

zmínku nepochybně stojí i autorčiny reflexe obsažené v závěru práce, které jsou do určité 

míry reevaluací jejího předvědění získaného v rámci svého “insiderství” v dané “komunitě”. 

Toto předvědění na základě svého výzkumu nejen reflektovala, ale především přehodnotila; a 

toto přehodnocení ji následně vedlo k zamyšlení nad daleko širšími otázkami. Není snad 

právě toto – tedy kritická reevaluace kulturních a myšlenkových stereotypů na základě na 

základě výsledků na empirii založeného vědeckého studia lidské společnosti – vlastně 

ultimátním cílem etnologického, respektive obecně sociálněvědního výzkumu?  

 

Z formálního hlediska je práce výborná; až na drobné výjimky (především v seznamu 

literatury) v ní zcela absentují jakékoli nedostatky co se citačního úzu apod. týče, natož pak 

překlepy či gramatické nebo stylistické prohřešky. K jejím pozitivům patří i relativně 

vytříbený styl a práce s jazykem; skutečnost u bakalářských prací posledních let takřka 

nevídaná. Celek práce doplňuje trojice pečlivě zpracovaných příloh – ukázka elektronicky 

rozesílaného dotazníku a 13 vyplněných dotazníků (v anglickém originále a českém 

překladu), ukázka dvojice provedených strukturovaných rozhovorů a ukázka dvojice 

provedených volných rozhovorů. 

 

Potenciální výtka k práci by mohla směřovat k určité metodologické eklektičnosti (v 

určité tenzi v ní totiž stojí tradiční etnograficko/etnologický důraz na dotazníkové techniky na 

straně jedné a sociálněvědní akcent na rozhovory a participatorní techniky na straně druhé), 

kterou ale vnímám v první řadě jako snahu o dynamický dialog mezi oběma výše zmíněnými 

širšími tradicemi etnologických, respektive antropologických věd. V tomto smyslu je práce do 

určité míry “experimentem” ze strany vedoucího práce o synergické propojení 

kulturněhistorického (etnologického) a sociálněvědního (antropologického) přístupu. Drtivá 

většina negativ vyplývajících z tohoto pokusu o “disciplinární hybridizaci”, podobně jako 
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možná až příliš ambiciózní skloubení hned několika badatelských otázek do jednoho 

výzkumného projektu,  pak padá především na hlavu vedoucího práce,. 

 

      Závěrem je možné konstatovat, že práce – i přes výše zmíněné drobné výtky, míněné 

ovšem zcela pozitivně, jako pobídky k potenciální další badatelské práci na tomto poli – 

představuje cenný přínos pro domácí bádání jak na poli analýz soudobé “populární kultury” 

(ve smyslu každodenní, běžně dostupné kulturní nabídky a praxe) v kontextu současné 

globalizované společnosti. 

     Práce je ve svém obecném tématu a jeho zpracování na vysoké úrovni, vykazuje značný 

badatelský potenciál a výstup z návazného výzkumu pokračujícího v bádání nad touto 

problematikou, by mohl potenciálně vyústit v práci diplomovou. 

 

     Z tohoto důvodu si dovoluji vyslovit hodnocení směřující k dostatečnému naplnění 

požadavků kladených na práce tohoto typu a na tomto základě její doporučení k obhajobě ve 

stávající podobě s navrhovanou známkou výborně. 

 

 

V Praze dne 25. května 2015     

                                                                                                             PhDr. Petr Janeček, Ph.D. 

Ústav etnologie 

Filozofická fakulta 

Univerzita Karlova v Praze 

 
  

 

 

 

 

 

 


