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Předložená diplomová práce je věnována atraktivní a podle mého názoru i aktuální a 

dosud nedostatečně zpracované tematice volného času a jeho trávení v meziválečném 

období se zaměřením na maloměstské prostředí. Volbu lokality, středočeského Mšena, 

která byla ovlivněna autorčiným původem, považuji za šťastnou.  

 Diplomová práce je rozdělena do devíti kapitol, včetně úvodu a závěru. V úvodu a 

navazující kapitolce „Prameny a literatura, metodologie“ diplomantka vymezuje téma a 

zvolené cesty k jeho zpracování. Je sice výsostným právem autora, jak zpracovávané 

téma uchopí, pokud se však pohybuje v rámci obecně uznávaných pravidel historické 

vědy. Z více polemických formulací poukáži na dvě, které považuji za nešťastné a 

domnívám se, že by se k nim autorka mohla při obhajobě vyjádřit. Za sporné považuji 

založení celé práce na „kronice města“, která je označena za nejdůležitější pramen (s. 12). 

Tento postup nese jistá úskalí v jednostranném a schematickém pohledu, ovlivněném i 

preferencemi „kronikáře“, pokud není korigován kritickým využitím dalších pramenů k 

tématu. Obdobně je obtížné uchopit trávení volného času jen v kolektivní rovině a 

individuální rovinu chtít zachytit jen u turistů. 

 V následující kapitole se autorka zabývá nástinem dějin města ve sledovaném 

období. Po představení pohledu obyvatelstva na vznik československého státu se 

diplomantka zaměří na rozvoj infrastruktury ve městě (vodovod, elektrifikace, telefon, 

budova školy apod.). Ve vztahu k tématu práce se jedná o příliš podrobné zpracování. 

Následuje pak zhodnocení dopadů hospodářské krize a   

politické situace ve městě. Je škoda, že autorka více nesledovala sociální strukturu 

obyvatelstva, jeho ekonomické aktivity, apod.  

 Ve druhé části práce (od s. 48) se již diplomantka přesouvá k vlastnímu jádru práce. 

Trávení volného času rozdělila do čtyř kapitol. První dvě zkoumají trávení volného času v 

letní a zimní sezóně. Samozřejmě lze plně souhlasit s diplomantkou, že sezónní vlivy se v 

oblasti prožívání volného času projevují. Je však otázkou, zda představují hlavní kritérium 

pro dělení, zvláště s ohledem na to, že řada volnočasových aktivit sezónním vlivům 

nepodléhá. Autorka k tomuto dělení přestoupila pravděpodobně ve snaze začlenit do 

práce rozvíjející se cestovní ruch, pro který bylo Mšeno a jeho atraktivní okolí přitažlivé, 

ale jen v letní sezóně. Navazující kapitola se věnuje slavnostem a festivitám. Je poněkud 



škoda, že se diplomantka zaměřila jen na „politicky motivované akce“ a ponechala stranou 

svátky spojené s církevním a zemědělským rokem, včetně pojících se tradic. Náplní 

sedmé kapitoly je spolkový život. Význam spolkového života pro trávení volného času je 

nezpochybnitelný. V této kapitole oceňuji zvláště snahu autorky postihnout „personální“ 

provázanost mezi spolky. Osobně bych uvítal podrobnější osvětlení důvodu výběru spolků 

a vynechání jiných (např. Vzdělávacího spolku pro Mšeno a okolí, místního sdružení Volné 

myšlenky, spolku Fortuna či spolku místních nimrodů). Také nepovažují na příliš šťastné 

propojovat na jedné straně spolkový život a na druhé aktivity spolků pro širokou veřejnost 

(provoz kina). Lze ocenit pramenný výzkum vývoje místního Sokola, ale současně je nutné 

poukázat na opominutí fondů spolků Studentská družina „Kokořín“, Zpěvácký spolek 

Vyšehrad uložených v SOkA Mělník.  

 Závěry, ke kterým diplomantka dospívá, jsou velmi obecně formulované. To výrazně 

oslabuje přínosy diplomové práce. Nad některými formulacemi by se měla diplomantka 

podrobněji zamyslet. Je otázkou do jaké míry je možné považovat za trávení volného času 

místního obyvatelstva, když pořádá pro turisty „různé akce“, upravuje lesoparky, označuje 

turistické cesty, atd. (s. 104–105). 

 Překvapující je zařazení poslední kapitoly „Osobnosti prvorepublikového Mšena“, 

která se nachází až za závěrem. S ohledem na sktrukturu práce se nejedná o přílohu a 

zařazovat kapitolu až za závěr, považuji za nestandardní. Nemohu si odpustit ani 

připomínku ke struktuře „medailonků“, kde diplomantka rezignovala na dohledání 

potřebných biografických údajů a spokojila se převážně s údaji z „kroniky města“. Za 

nestandardní považuji i strukturu použitých pramenů a literatury, kdy je ustáleným 

pravidlem uvádět na prvním místě prameny a teprve následně literaturu.  

 Bylo by možné poukázat na některé dílčí nepřesnosti a formulační nejasnosti (např. 

v roce 1934 nebyl ve Mšeně založen Klub československých turistů, ale maximálně jeho 

odbor, s. 49.). Osobně však větší problém považuji v nedostatečně přesvědčivém 

zachycení skutečného trávení volného času obyvatel Mšena. Jak možnosti trávit volný čas 

ovlivňovalo společenské či hospodářské postavení osob? Proměňoval se ve sledovaném 

období fond volného času a trendy jeho trávení? Mšeno jako maloměsto bylo úzce 

spojeno se zemědělstvím. Je možné sledovat jiné odlišné trendy u osob činných v různých 

sektorech ekonomiky? Jak bylo ovlivněno trávení volného času věkem, pohlavím? 

Vyvstávala by řada dalších otázek, např. ve vztahu k rozhlasu, věřím však, že by se k 

některým shora naznačeným otázkám mohla diplomantka vyjádřit u obhajoby a doplnit tak 

závěry své práce.  

 I přes řadu obsahových a koncepčních výtek mohu na závěr konstatovat, že 



předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento druh studentských prací. 

Diplomantka prokázala, že je schopna na základě pramenů a literatury zpracovat odborný 

text. Také po gramatické a stylistické stránce nevykazuje práce zásadní nedostatky.  

 

Na závěr tak mohu konstatovat, že předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě 

před komisí a navrhuji klasifikaci v e l m i   d o b ř e. 

 

V Praze 25. května 2018 

 

Doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D. 


