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         Posudek školitele 

Jiří Šoukal, Fenomén letních bytů v 1. polovině 20. století. UK FF, Ústav hospodářských 

a sociálních dějin 2011, bakalářská práce (BP),  91 s. včetně obrazových příloh. 

 Hned úvodem je třeba říci, že autor si vybral pro svou  BP téma dosti 

obtížné jak z koncepčního hlediska, tak i s ohledem na historické prameny. 

Přitom  rád zdůrazňuji, že se jej zhostil příkladným způsobem, v němž nalézám 

nejen soustavnost a nápaditost, nýbrž i schopnost začlenit fenomén letních bytů 

uvážlivě, tj. bez pokušení k nedůvodným generalizacím,  do  problematiky 

současných kulturně orientovaných sociálních dějin. Tento přístup k věci je tím 

cennější, že pan Šoukal neměl pro svou práci  příliš mnoho směrodatných vzorů. 

Na kulturně-historickém rozměru získal jeho text nepochybně i tím, že v něm 

dokázal využít nejen memoárovou literaturu a beletrii, nýbrž  i meziválečnou 

filmovou produkci. Ostatně i formulační nedopatření se v jeho BP vyskytují jen 

ojediněle.1 

 V 2. kapitole přistoupil k poměrně složité problematice vymezení pojmu 

letní byt  a letovisko;  zdůraznil přitom jejich lokaci  v okolí Prahy v druhé 

polovině 19. století v souvislostí s celou řadou faktorů (dopravní dostupnost 

skrze železnici, špatné životní prostředí velkoměsta, zvýšené nároky na životní 

styl, kouzlo přírodních krás, kult zdraví ad.). K tomu bych  dodal, že 

v sémantice těchto pojmů je možno zvýraznit nejen letní sezónu, nýbrž i zdravý 

vzduch, což dobře  vyniká z analogických německých pojmů (die Luft/lufťáci a 

die Sommerfrische). Tato sémantika souvisela se zdůrazňování zdraví,  pohybu 

a později také sportovních aktivit na čerstvém vzduchu,  psychické relaxace  i 

příjemné rekreace,  tedy celkového osvěžení  a „zaslouženého“  odpočinku v  

„útěšné“ přírodě. Tyto významové kódy pak s  sebou mohly nést i  méně 

konformní představy o životním stylu, jejichž mezním projevem  se  v některých 

případech  stávalo nejen flirtování, nýbrž i  touha po „rozverných“ erotických 
                                                 
1 Viz např. první věta na s. 30, kde má být větný podnět v 1. pádu, tedy  Antonín Novotný; nárok na placenou 
dovolenou  (1910), sice „přispěl“  ke vzniku nové střední třídy, řekl bych však poněkud přesněji, že  měl  svůj 
vliv na utváření jejího životního stylu (s. 33);  filmová herečka, zmíněná v pozn. 197 na s. 52 se jmenovala 
Šlemrová, tedy ne Šlemová. 
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zážitcích (s. 42).  V letoviscích se také ojediněle nacházely hodinové hotely, 

jako např. v Roztokách u Prahy (s. 27) a mohla sloužit  také jako letní sňatkový 

trh  doplňující zimní  plesovou sezónu.   K hlubší reflexi tohoto delikátního 

fenoménu by autora snad mohla inspirovat  humoristická próza  Z. M. Kuděje, 

Ve dvou se to lépe táhne (1923).    

Autorovu periodizaci sledované problematiky v 3. kapitole považuji za  

dobře promyšlenou. Cenné jsou i jeho postřehy o roli stravování, hygieny a cen 

v rozvoji kultury trávení volného času v letních bytech obsažené  ve 4. kapitole. 

Za kvalitní  případovou studii považuji jeho analýzu Senohrab, jakožto jednoho 

z prestižních letovisek v okolí Prahy v 5. a 6. kapitole, kde jsou zachyceny 

modelové prvky tohoto společenského fenoménu včetně utváření celkové 

infrastruktury letoviska, jeho služeb (zvl. aktivity Josefa Roje, s. 60 ann.: 

jízdárna a koňské závody, kino  a „objev“ minerální vody zvané  Senohrabka)  a 

vzniku prestižního uskupení zájmově, příbuzensky a někdy i podnikatelsky 

propojených vlivných mužů a jejich žen, jež mělo značný vliv na atraktivitu 

místa. Pan Šoukal též investoval značné úsilí do rozboru sociálního složení 

letních návštěvníků Senohrab a jejich četnosti.  Z jeho sond  vyplývá, že r. 1929 

skupinu  letních hostů s  23 %  zastoupení tvořilo úřednictvo, s 19 % 

management, s 13 % podnikatelé a živnostníci a  s 10 %  příslušníci svobodných 

povolání (s. 74).  

Zároveň konstatuje, že na rozdíl od vysokoškolských profesorů toto místo 

poměrně málo navštěvovali středoškolští profesoři a další pedagogové (okolo 1 

až 2 %).  Je si přitom  vědom orientačnosti  svých zjištění,   neboť u 14 % 

návštěvníků nebylo v ohlašovacích knihách uvedeno žádné povolání (s. 74 an.).  

Celkově  konstatuji, že napsal vskutku kvalitní BP, která  má značný potenciál 

pro další rozpracování. Nejen z tohoto důvodu ji velmi rád doporučuji k úspěšné 

obhajobě. 

 

Praha, 24. 8. 2011                                                     Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. 
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