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Cílem předkládané bakalářské práce s názvem Čeští turisté v Egyptě v období 1990 - 

2015 je zmapování a popis nejoblíbenějších míst a památek Egypta, které jsou českými turisty 

nejčastěji vyhledávány. Autorka práce se pokusila komparativním postupem popsat jednak 

politickou situaci, a zároveň ekonomický vývoj v Egyptě a jejich dopad na turistickou 

atraktivitu Egypta pro české turisty. V anotaci práce předpokládala využití archívů předních 

cestovních kanceláří a oficiálních statistik ministerstva zahraničních věcí. Tato část práce 

bohužel s ohledem na neochotu předpokládaných zdrojů nebyla naplněna, přesto její práce 

znamená určitý přínos ke zmapování současného stavu turistického ruchu v této oblíbené 

prázdninové destinaci.  

Práce je členěna do pěti hlavních kapitol, přičemž v první kapitole zcela v krátkosti 

popisuje cestovní ruch v Egyptě. Oponent práce není nikterak nadšen tím, že tuto kapitolu tvoří 

pouze jeden větší odstavec a dále s tímto tématem autorka práce nepracovala. Tato kapitola je 

asi největší slabinou práce a autorka měla zvážit buď její rozšíření, či vynechání. Následující 

kapitola je poměrně rozsáhlá a tvoří tělo bakalářské práce. Autorka v ní popisuje nejzajímavější 

turistické cíle, přičemž tato kapitola je přehledně zpracována, je opatřena vcelku slušným 

poznámkovým aparátem. V další kapitole se autorka pokusila postihnout význam cestovního 

ruchu pro Egypt, přičemž se vcelku odvážně pustila i do společensko-politické analýzy, kde se 

zaměřila nejen na historický vývoj Egypta, ale také na události posledních několika let, přičemž 

neopomněla ani události takzvaného “Arabského jara”. Pokud se autorka pouští na takto tenký 

led, bylo by záhodno, aby aktualizovala informace a více a lépe zpracovala kapitolu týkající se 

současné politické situace a neodbyla současnou politickou situaci v Egyptě pouze 

konstatováním: “Nyní je země vedená prezidentem Abdalem Fattáhem Sísím.” Obecně lze 

soudit, že autorka ve snaze zakrýt nedostatek relevantních dat, které by naplnily cíl práce, sáhla 



po jednoduchém řešení, tedy v hrubých rysech popsat sociálně-ekonomický stav země  

bez potřebné erudice a odstupu. Závěrečná kapitola s názvem “Čeští turisté v Egyptě” zahrnuje 

pouze devět stránek, přičemž těžiště této kapitoly tvoří dotazníkové šetření, ve kterém autorka 

bohužel neuvádí, kolik respondentů se dotazníkového šetření zúčastnilo, tudíž toto dotazníkové 

šetření působí opět jako pouhá výplň zamýšleného cíle práce.  

Práce je psána česky, přičemž autorka se neubránila hrubým gramatickým chybám, což 

lze dokumentovat např. na straně 71, kde tvrdí, že 17 % respondentů tvořily muži. Takovéto 

lapsy se nacházejí v práci bohužel častěji, což celkovou úroveň práce snižuje. Autorka by měla 

využívat daleko větší množství zdrojů, přičemž zejména v internetových zdrojích se spoléhala 

na články z hlavních zpravodajských serverů, což nelze považovat za odpovídající.  

 

Práci i přes uvedené výtky doporučuji k obhajobě! 

 

 

Otázky: 

Jak hodnotíte současnou situaci v Egyptě zejména po nástupu prezidenta Sísího? 

 

Navrhovaná známka:  
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