
 

 

Oponentský posudek k diplomové práci Bc. Markéty Horákové 

Turismus v kostnici z antropologické perspektivy 

 

 Předkládaná diplomová práce Markéty Horákové je věnována turismu v kostnici v Sedleci 

u Kutné Hory, nahlíženého antropologickou optikou. Práce je členěna na tři části – teoretickou, 

dále pak na část pojednávající o historii kostnic v Evropě a emprickou část, která tvoří jádro 

práce. Součástí práce je také osmistránková příloha tří přepsaných rozhovorů. Studentka se ve své 

práci rozhodla vycházet s teoretické perspektivy antropologie turismu se zaměřením na turisty 

jakožto objekt vlastního zkoumání. Jako cíl si stanovila odhalit subjektivní motivy a důvody 

turistů k návštěvě kostnice a zachytit jejich dojmy (s. 16) v kontextu současné doby, kdy je 

problematika smrti a umírání v mnoha ohledech odsouvána do pozadí. Na základě vlastního 

kvalitativního výzkumu pak autorka vytváří vlastní typologii turistů, kteří kostnici v průběhu 

výzkumu navštívili, a zaměřuje se také na chování turistů v areálu kostnice.  

 Úvodní část práce na mě působila v porovnání se zbývajícími kapitolami poněkud 

generalizujícím dojmem (např. časté opakování věty „lidé cestují od nepaměti“ na s. 6, 8 a 9), 

tento fakt však přičítám autorčině snaze uvést čtenáře do problematiky antropologie turismu co 

možná nejsrozumitelněji.  

 V teoretické části práce (s. 8 - s. 16), která je založena převážně na typologii, definicích a 

deskripci, vychází autorka zejména z prací Erica Cohena a Dennisona Nashe. Ačkoliv je tato část 

práce dobře strukturována, domnívám se, že by zde neuškodila hlubší analýza turismu 

v souvislosti s globalizačním procesem. Následující kapitola pojednávající o historii kostnic 

v Evropě a o vztahu smrti v souvislosti s kostnicemi je psána velmi poutavým jazykem. 

 Zaujetí autorky pro vybrané téma je patrné hlavně v empirické části práce, která je 

uvedena odhalením autorčiných motivů výběru daného tématu. Autorka zde vychází z 

kvalitativního výzkumu, založeném na zúčastněném pozorování provedeném v areálu kostnice, 

doplněném polostrukturovanými rozhovory s kolemjdoucími turisty (s. 6). Samotné zúčastněné 

pozorování proběhlo během deseti celých dnů výzkumu v časovém rozmezí od konce června do 

poloviny září. Zde bych měla výtku ohledně terminologie v souvislosti s metodologií výzkumu. 



 

 

Vzhledem k technice provedení výzkumu, kterou bylo pozorování chování turistů v areálu 

kostnice, v některých případech následované pokládáním otázek, předpokládám, že takové 

jednání nemůžeme nazvat zúčastněným pozorováním, neboť zúčastněné pozorování se vyznačuje 

participací výzkumníka v životech lidí, které zkoumá, a velmi blízkým kontaktem s nimi 

(Fetterman 2009: 82; O’Reilly 2005: 84 – 110; Hammersley, Atkinson 1996). Autorka však se 

svými respondenty sdílela pouze fyzický prostor a byla odkázána na to, co jí návštěvníci kostnice 

sdělí nebo co jí „dovolí“ vidět. Nebyla součástí jejich skupiny, tj. skupiny turistů, ale v kontextu 

výzkumu měla jasně vymezené místo studentky-výzkumnice. Vzhledem ke stanovenému 

výzkumnému cíli si myslím, že zvolená metoda výzkumu není špatně zvolená, pouze se 

domnívám, že v tomto případě došlo k nevhodnému užití terminologie. Přikláněla bych se proto 

spíše k užití termínu otevřené pozorování (Reichel 2009).  

 V souvislosti s přepisem útržků rozhovorů zvolila autorka užití zkratek T. a R. I když 

čtenář pravděpodobně logicky předpokládá, že se jedná o tazatele a respondenta, domnívám se, 

že užití celých křestních jmen (samozřejmě se souhlasem respondentů) by zde nebylo na škodu a 

ubralo by na velmi neosobní rovině sdělení. Stejně tak u některých rozhovorů bych se přikláněla 

k uvedení kontextu, ve kterém byly pořízeny (například stručně popsat respondenty a to, jak na 

autorku působili, jak se chovali a jak reagovali na její dotazy). Za velmi zdařilé naopak považuji 

plynulé přechody mezi poznatky z výzkumu a teoretickým rámcem, který autorka pro svoji práci 

zvolila.   

 Po formální a jazykové stránce bych pouze vytkla celkem časté chyby v čárkách, které 

občas narušují plynulé čtení textu (například na s. 36 až třikrát), v ostatních ohledech je práce 

psána čtivým jazykem bez překlepů a gramatických chyb.  

 Předkládanou diplomovou práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě 

s hodnocením velmi dobře.  

 

 

V Hradci Králové, dne 7. 2. 2016         Mgr. Petra Ponocná 

 


