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Bakalářská práce Petra Guta má exotické, ale i jinak zajímavé téma a metodicky se koncipuje 
jako etnografie turismu. Práce se opírá o dobře zvolenou literaturu, převážně anglicky psanou, 
v části věnované metodice autor upřímně doznává, že nápad využít pobytu na Zanzibaru 
k provedení výzkumu pro svou bakalářskou práci nedomyslel do konce a na výzkum se 
náležitě nepřipravil. K výzkumu také nepřiložil žádnou dokumentaci, pominu-li pár 
ilustračních fotografií. Pokud něco takového má, rád bych si to v rámci obhajoby alespoň 
letmo prohlédl, např. deník a poznámky, z nichž v práci cituje. Práce totiž trpí jistou 
chaotičností a několik rovin se prolíná, parafráze převzaté z literatury, citace informátorů 
apod. Uvítal bych, kdyby informátoři byli pojednáni přehledně s autorovými 
charakteristikami, aby se v nich čtenář vyznal.  
Práce má jednu základní vadu, je šita poněkud horkou jehlou. Zvlášť je to patné už z jazyka, 
kterým je napsána. Ačkoli autor má nesporně určité literární ambice a snad i jistý talent, 
s jazykem pracuje ledabyle, má příšernou gramatiku a texty po sobě patrně vůbec nečte, ani je 
nerediguje. Po prvním přečtení jsem byl rozhodnut práci nedoporučit k obhajobě a přinutit 
autora, aby práci uvedl alespoň do trochu standardní podoby, protože zveřejnění práce v této 
podobě vrhá na školu, kde byla zpracována, velmi nelichotivé světlo.  
Autor např. vůbec neovládá psaní velkých písmen v češtině, a pokud svévolně používá jakási 
svá pravidla, nedrží se jich důsledně. Autor je přesvědčen, že když se někdo ´živí turismem´ 
je třeba psát ve slově ´živí´ ypsilon, navzdory tomu, že v práci tvrdí, že tento způsob obživy je 
spíše lehký.(např. s. 2, vyskytuje se vícekrát). Co říkáte větě: „Tyto výlety, jak mi potvrdil BB 
z Paje Alonzo (nepracují pod pravými jmény), většinou organizují přes síť známých a 
kamarádů.“ (s. 11), nebo „delfíny se snažili“, „všichni s kým jsem mluvil“, „neskutečně teplý 
Indický oceán“. Ve větách bezprostředně následujících autor jednou píše, že „většina mých 
místních informátorů byli pouze muži“. V následující větě už ´většina´ zmizí, zůstanou ´pouze 
muži“. Sloveso v Gutových větách nemusí být ve stejném rodě jako podstatné jméno, atd. atd. 
V exempláři, s nímž jsem pracoval, jsem na několika desítkách míst chyby a podivnosti 
označil. Alespoň nejhorší chyby by měly být opraveny dříve, než bude práce zveřejněna na 
internetu. Také alarmující nešvar, kdy se výslovnost jména pláže nedovíme při prvním 
výskytu, ale až asi o patnáct stran dále, když už jsme je v textu zaznamenali snad dvacetkrát, 
to platí i pro vysvětlivky (kitesurfing např.). 
Až asi do s. 15 textu jsem byl přesvědčen, že autorovou mateřštinou není čeština, pak jsem si 
ověřil v SiS, že autorovo křestní jméno zní opravdu ˇPetr´ a ne ˇPeterˇ, jak jsem si chtěl 
sugerovat. Při té příležitosti jsem také zjistil, že autor má vcelku velmi dobré studijní 
výsledky, pouze se poměrně důsledně vyhýbal psaní referátů. Přečetl jsem se zaťatými zuby 
práci ještě jednou, a zjistil, že autor patrně česky zapomněl, ale je schopen se rozpomenout, 
druhá polovina práce, mimochodem nepříliš rozsáhlé, je po jazykové stránce lepší než první. 
Jak je možné, že to autor nezjistil. Moje odpověď: už to po sobě nečetl. 
Jinak ale Petr Gut prokázal talent pro etnografický detail i schopnost orientovat se v terénu. 
Výsledky jeho pozorování jsou zajímavé, neodchylují se však od poznatků, jež autor načerpal 



z literatury. Zvlášť cenná jsou jeho topografická zjištění a vztahu mezi prostředím vesnice a 
prostředím pláže, o rozdílech mezi BB místními a přivandrovalci, na které se nevztahuje 
mravní klima vesnice. Také exkurs do dějin Zanzibaru a analýza politické situace je 
instruktivní a zajímavá. 
Bakalářská práce Petra Guta jako celek tedy podle mého mínění není nezdařilá. Mohla to být 
dokonce velmi pěkná práce hodná publikace, autor ji však věnoval nepřiměřeně málo 
pozornosti a péče. Práci tedy proti svému lepšímu přesvědčení nakonec k obhajobě 
doporučuji. Klasifikaci „dobře“ bych za určitých okolností souvisejících s obhajobou a 
odstraněním nejvíce řvoucích chyb byl ochoten změnit na „velmi dobře“. 
 


