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Velmi zdařilá bakalářská práce Alžběty Procházkové je odborně kvalitním, dovedně 

nadesignovaným a velmi dobře napsaným textem, který vznikal s pečlivostí u bakalářských prací 

nepříliš často vídanou – v průběhu více než dvou let, s počtem pravidelných konzultací výzkumu a 

postupně se rodícího obsahu, který daleko přesahoval dnešní standardy (a ne že by byly tak časté 

konzultace potřeba – autorka totiž pracovala jak v terénu, tak při rešerších odborné literatury i 

pramenů nebývale samostatně a využila tak dominantně anglickojazyčné texty, které si sama 

vyhledala a evaluovala). Výsledkem je tak jedna z nejzajímavějších a nepochybně nejdůkladněji 

připravovaných bakalářských prací, které jsem měl v posledních letech tu čest vést, která se zabývá 

aktuálním a jen na první pohled okrajovým tématem na pomezí studií materiální kultury, evropské 

etnologie a antropologie turismu. Zároveň se jedná o první ucelený odborný text na toto téma 

v českém prostředí, který by si po určitých úpravách nepochybně zasloužil vydání v podobě 

odborné studie či materiálu. 

 V úvodní části práce autorka představuje svůj projekt, zaměřený na výzkum soudobého 

globálního fenoménu, o kterém existuje celá řada soupeřících „etiologických mýtů“ o jeho původu a 

autenticitě, vytvářených turistickým diskursem hned několika evropských i mimoevropských zemí, 

a snahu odpovědět na otázku, zda se jedná o vynalezenou tradici dle konceptů klasické práce Erica 

Hobsbawma a Terrence Rangera. Následně autorka kriticky prezentuje základní koncepty, se 

kterými v textu pracuje (tradice, vynalezená tradice, zvyk, obyčej, rituál, turismus, materiální 

kultura) a samostatně se popasovává s až překvapivě rozsáhlou odbornou literaturou zaměřenou na 

výzkum „zámků lásky“, kde dává největší prostor přístupům britské archeoložky a folkloristiky 

Ceri Houlbrook. Dále představuje sociální praktiky spojené se „zámky lásky“, historii a geografii 

tohoto fenoménu, stručné dějiny jejich výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd, a 

zajímavou kapitolu věnovanou jejich mediální reflexi a komercionalizaci. Ve své pečlivosti autorka 

nevynechává ani přehled podobných sociálních fenoménů. Následuje pečlivě napsaná 

metodologická kapitola (včetně sebereflexivní roviny obtíží během výzkumu)  

Za výjimečnou považuji empirickou část práce, tedy velmi dobře nadesignovaný a pečlivě 

provedený výzkum autorky, během kterého se – v terénu extrémně komplikovaném pandemiií 

koronaviru Covid-19, který zasáhl především právě oblast turismu – dokázala komunikovat s celou 

řadou různorodých typů aktérů s rozličnou agendou (česká veřejnost, „připevňující“, instituce, 

„odstraňující“, prodejci), přičemž stranou nezůstala ani oblast samotné materiality „zámků lásky“, 



včetně vytvoření jejich typologie (dle vzhledu, funkce) a zajímavé mapy jejich výskytu 

v historickém centru Prahy. Autorka se dovedně zamýšlí i nad rolí elektronických sociálních sítí a 

turismu přispívající k popularitě tohoto fenoménu, a pečlivě shrnuje výsledky své práce 

v sumarizujícím Závěru. Pozornost si zaslouží i velmi důkladně připravené Přílohy práce. 

 Po formální stránce je bakalářská práce Alžběty Procházkové vysoce nadprůměrná, a to co 

se obecné grafické úpravy, gramatiky a stylistiky týče. Absence jakýchkoli formálních chyb typu 

překlepů je tak samozřejmostí. 

 Předloženou velmi zdařilou a svěží bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s navrženým 

hodnocením 1.  
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