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Posudek vedoucího práce 

 

Předkládaná bakalářská práce představuje etnografickou studii vztahu jednotlivých skupin obyvatel a 

návštěvníků Zanzibaru. Cílem autora bylo dle jeho slov „poskytnout vhled do situace turismu na 

Zanzibaru a do vtahů skupin aktérů, které se na něm podílí“. Výsledkem je na základě terénního 

výzkumu postavená analýza vztahu skupin místních muslimů, tzv. Beach Boys a turistů s exkurzem do 

vztahu místních obyvatel k přistěhovalcům z pevninské Afriky. Zejména však práce nabízí zajímavé 

interpretace paradoxní role turismu v každodennosti současného Zanzibaru s ohledem na jeho 

konkrétní politicko-historickou situaci, a to zejména prostřednictvím popisu situace konkrétní skupiny 

místních, tzv. Beach Boys. 

Práce je rozčleněna rámcově do dvou částí. V první autor seznamuje čtenáře se svými teoretickými a 

metodologickými východisky (včetně popisu vstupu do terénu a pohybu v něm), v druhé pak 

rozpracovává vlastní porozumění konstitutivní roli turismu na Zanzibaru. Teoreticky práce stojí na 

antropologii turismu Johna Urryho a s ohledem na konkrétní situaci na Zanzibaru též na studii Jasona 

Sumiche, který se turismem na Zanzibaru odborně zabýval. Metodologicky je pak práce pojata jako 

etnografie, jde tedy o text, který je s odkazem na Johna van Maanena a další (i české) autory 

(Nedbálková, Konopásek) velmi (sebe)reflexivní a úzce propojuje teorii s výzkumnými daty – terénem 

a interpretacemi z něj vycházejícími. Práce se tak vyhýbá stále relativně časté chybě, kdy na sebe 

teorie a samotná analýza v bakalářských pracích nenavazují a nekomunikují spolu. Výzkumná data a 

postřehy však zároveň nefungují jako pouhá ilustrace – autor aktivně s daty i teorií pracuje a nabízí 

několik velmi zajímavých interpretací, ať už jde o diskusi vztahu mezi symbolickými a fyzickými 

hranicemi v prostoru, vyjednávání přípustného a nepřípustného v rámci setkání turismu a místních 

obyvatel či stabilizační role turismu s ohledem na politický vývoj na Zanzibaru. 

S ohledem na etnografické ukotvení práce, je text psaný čtivým a srozumitelným jazykem, kdy autor 

s daty a informacemi pracuje například i v rámci nadpisů kapitol. Text je proložený několika 

fotografiemi (a mapami), které slouží jako ilustrace, což je na jednu stranu sympatické, na druhou 

však text s vizuálem nijak dále nepracuje (nepoužívá jej jako další z autorských prostředků tvorby 

argumentu), což je škoda. Po jazykové stránce je text snadno čitelný, vyskytuje se v něm určité 

množství chyb a překlepů případně i syntaktických vad, celkově však penzum chyb nijak nesnižuje 

srozumitelnost předkládaného argumentu. Po formální stránce je práce v pořádku. 

Předkládaná práce podle mne dosvědčuje, že její autor je schopen provádět terénní výzkum na 

základě jednoznačné a srozumitelné metodologické rozvahy, kterou je navíc schopný v průběhu 

samotného výzkumu podrobovat reflexi a upravovat (včetně reakce na překážky a problémy, které 

terén výzkumníkovi staví do cesty). Zároveň je autor schopný vystavět standardní odborný text a 

v rámci práce s vlastním výzkumným materiálem aktivně pracovat s existující teorií a dokonce ji i dále 

promýšlet. Zde mám na mysli zejména část o symbolických hranicích a jejich dopadu na konkrétní 

prostory a obecně celou jádrovou kapitolu o Turismu na Zanzibaru a zejména část o klubu Jambo. 



Tyto mají potenciál srovnatelný se standardními odbornými texty a po úpravě by podle mě bylo 

možné přemýšlet o jejich opublikování v odborném časopise. 

S ohledem na výše řečené a na drobné dílčí nedostatky textu považuji předkládanou práci za 

povedenou a hodnotím ji na pomezí mezi jedničkou a dvojkou. 
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