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ZabilanskáDPpos 

                                  Posudek vedoucího práce 

Petra Zabilanská, Trávení volného času  za První republiky na Kokořínsku se zvláštním 

zřetelem na konkrétní české město Mšeno. Diplomová práce (DP). UK FF, Ústav 

hospodářských a sociálních dějin 2018, 121 s. textu + nepaginové přílohy. 

 

Kolegyně Zabilanská si nevybrala město Mšeno jako místo trávení 

volného času v meziválečném Československu náhodou, neboť jej velmi dobře 

zná. Její kvalifikační práci lze zařadit do oboru kulturně orientovaných 

sociálních dějin moderní doby, jež si získaly u našich studentů svou oblibu.  Její 

předností  je poměrně široká pramenná základna,  velmi dobrá  znalost místních 

kulturně-historických  realit, jakož  i jisté souznění  s regionální identitou, která  

nabyla tím, že se Mšeno stalo oblíbeným rezortem pro trávení volného  času, na 

novém rozměru. Svou zásluhu na tom neměla jen „výletnicky“ atraktivní příroda 

Kokořínska, nýbrž i  místní samospráva, spolkoví činovníci,  podnikatelé a 

v neposlední řadě i dobrá dostupnost z Prahy  železniční  a později autobusovou 

či automobilovou dopravou. Tuto  skutečnost rovněž  dokládají vhodně zvolené 

obrazové přílohy DP, v nichž zaujímá  své místo   dobová reklama.   

 Kladně hodnotím  i to, že autorka se snaží vycházet ze sociologie trávení 

volného času. Při vymezení tohoto pojmu se však víceméně omezuje na 

kaleidoskop příslušných citací a svůj záběr soustřeďuje pouze  na českojazyčnou 

odbornou literaturu. Na okraji jejího přístupu k věci  je  komparace s podobnými 

rezorty. Z nich by připadaly v úvahu např.   Mšenu  kouzlem  přírodního 

prostředí podobné   lázně Sedmihorky. Jako oblíbené  místo  letního odpočinku 

měly ovšem nejen  delší  tradici, nýbrž je navštěvovaly ve větší míře  i význačné 

osobnosti české vědy a kultury; ve velké oblibě je měl např. historik Josef Pekař.   

Kolegyně Zabilanská se  vydala jinou cestou, neboť ve své DP  rozlišuje 

několik rovin  trávení volného času. První je věnována letní sezóně, kdy se 

Kokořínsko  otevíralo   výletníkům  přicházejícím odjinud, jimž dalo  město  

Mšeno  k  dispozici moderní koupaliště (1932) jako vítanou  přidanou hodnotu.  
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Jeho výstavbě autorka věnuje  patřičnou  pozornost, především pak  

v souvislosti s komunální politikou (s. 36 ann., 56 – 62).   Další části  její  DP se 

věnují  trávení volného času místními občany v zimní sezóně, ve spolcích a u 

příležitosti veřejných festivit.  Velký důraz je  přitom položen na místní 

organizaci  Sokola a na analýzu jejího členstva.  (s. 79 ann.). Ve snaze o úplnost 

tento  text  obsahuje také hojné pasáže o modernizaci městské infrastruktury  a 

výsledcích voleb, které by však   bylo, jak si myslím,  vhodné na více místech  

soustavněji  vztáhnout k fenoménu „volnočasové“ kapacity  Mšena.  

Svůj význam by v této souvislosti  mělo i posouzení stavu  místní 

zdravotní péče, a to  zejména   s ohledem na rozvoj turistiky a případně i   

sportování. Poněkud neústrojně  na mě v této  souvislosti  působí stručné 

životopisné črty významných rodáků (s. 107 ann.).  Pro rozvoj místní turistiky, 

školství a veřejného života jako takového z nich měl  největší význam ředitel  

měšťanské školy ve Mšeně   Josef  Bedřich  Cinibulk (1876 – 1944). Ačkoliv 

nebyl místním rodákem, vydal v letech  1910 a 1932 turistické průvodce po  

Mšensku a Kokořínsku.  Právě tyto publikace by si  zasloužily koncepčnější a 

komparativnější  rozbor, a to  nejen ve vztahu k trávení volného času, nýbrž i 

modernímu regionalismu.   

V závěru své DP (s. 104 – 106)  kolegyně Zabilanská  shrnuje konkrétní 

výsledky svého bádání a je si přitom  dobře vědoma toho, že své téma 

nevyčerpala. Zřejmě by se do budoucna chtěla věnovat Cinibulkově osobnosti, 

což je třeba přivítat.   Její DP je zpracována poctivě  na základě řady původních 

historických pramenů a je z ní znát autorské zaujetí pro zvolené téma, celkově  ji 

navrhuji hodnotit jako velmi dobrou. 
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