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Předložený text bakalářské práce se věnuje atraktivní a poněkud opomíjené problematice 

dějin cestovního ruchu. Oblast vývoje cestovního ruchu se do popředí zájmu českých 

historiků hospodářských a sociálních dějin dostává hlavně v průběhu posledních letech. Autor 

si pro téma své bakalářské práce zvolil sledování fenoménu letních bytů v období mezi oběma 

světovými válkami se zaměřením na okolí hlavního města Prahy. Problematika letních 

dovolených vystupuje do popředí od druhé poloviny 19. století. Ačkoliv je bakalářská práce 

zaměřena hlavně na meziválečné období věnuje se její autor i základním trendům geneze 

fenoménu letních bytů od druhé poloviny 19. století. Důležitým přínosem je i pokus 

periodizace vývoje fenoménu letních bytů (kap. 3).   

Bakalářská práce je logicky strukturována. Pět kapitol je doplněno úvodem, analýzou 

pramenů a literatury a závěrem. Zjednodušeně je však možno uvést, že se skládá ze dvou 

celků. První (druhá až čtvrtá kapitola) představuje obecné vymezení a představení zkoumané 

problematiky, druhá část (pátá a šestá kapitola) sondou aplikuje obecné údaje na středočeské 

letovisko Senohraby. Autor postupuje od obecného ke konkrétnímu. Samozřejmě neopominul 

definovat základní pojmy, se kterými v práci pracuje. Podrobně rozebírá periodizaci rozvoje 

fenoménu letních bytů od počátků ve druhé polovině 60. let 19. století až do poloviny 

20. století. Pozornost věnuje rozdělení okolí Prahy z pohledu lokalit vhodných pro rozvoj 

letních bytů. Autor si správně dokládá, že hlavním předpokladem byla dobrá dopravní 

dostupnost a přírodní atraktivity. Logicky dospívá k závěru, že hlavní oblasti pro budování 

letních bytů se nacházejí severozápadním směrem v okolí Roztok u Prahy, jihozápadním 

směrem v povodí Berounky a jihovýchodním směrem v blízkosti Sázavy. Poněkud však 

opomenul oblast severovýchodně od Prahy, kde se obecně zmínil jen o Lysé nad Labem a 

možných výletech do okolí Brandýsa nad Labem. Za připomínku by zajisté stály i další 

lokality. Město Čelákovice mělo díky známým říčním lázním „Grado“ statut nejen výletního 

místa, ale i letoviska. Oblíbená byla i nedaleká obec Káraný, kde čistotu přírody potvrzovala i 

existence pražské vodárny. Připomínku by si zasloužila i obec Kersko, která se letoviskem 

stala v polovině 30. let. Oceňuji, že se autor nezalekl poněkud obtížného tématu 

každodenního života letních hostů, o kterém podává přehled čtvrtá kapitola. 

Druhá část práce podává plastický pohled na rozvoj obce Senohraby. Význam letních 

hostů pro proměnu místa ze zemědělské lokality ve vyhledávané letovisko je přesvědčivě 



doložen. Je zřetelné, že lokalita musela kromě dobré dostupnosti a přírodních krás 

„disponovat“ ještě skupinou nadšenců a podnikavců, kteří dokázali tento potenciál zúročit. 

Autor se snažil o komplexní uchopení celého fenoménu letních bytů, což dokládá i 

bohatý seznam použitých pramenů a literatury. Limitujícím a směřujícím faktorem pak je 

především struktura a vypovídací hodnota dochovaných materiálů. Autor pracoval jak 

s odbornou historickou literaturou, tak i s dobovými prameny a memoárovou literaturou. 

Neopominul využít ani dobovou beletrii, která přináší mnoho postřehů k tehdejšímu vnímání 

letních hostů a jejich „venkovského“ života. Druhá část věnovaná vývoji letoviska Senohraby 

je z velké části postavena na studiu archivních pramenů uložených v SOkA Praha-východ. 

Autor tak osvědčil svou schopnost pracovat s různými typy zdrojů. 

Závěry, ke kterým autor dospívá, jsou logickým vyústěním práce a lze s nimi plně 

souhlasit. Práce je napsaná čtivým jazykem, ačkoli by kvalitě a čtivosti přidala přesnější 

korektura názvů obcí (Černošice místo Černolice s. 51, Čerčany místo Červany s. 56) či 

používání dnešních názvů pro některá místa (např. Vrané nad Vltavou místo Vrané, Světlá 

nad Sázavou místo Světlá). Drobná připomínka také směřuje k jistému směšování pojmů 

chataření a chalupaření (s. 39). Původ obou forem trávení volného času, ačkoli se v dnešní 

době příliš neodlišují, je rozdílný. Chataření vyrůstá z tradice trampingu a chalupaření má 

svůj původ právě v tradici letních bytů. 

Uvedené připomínky nijak nesnižují odbornou úroveň předložené bakalářské práce, 

která posouvá bádání v oblasti dějin cestovního ruchu. Po dílčích úpravách by bylo vhodné 

práci, popřípadě její části, publikovat. 

Předložený text Jiřího Šoukala splňuje obsahové i formální požadavky, kladené na 

bakalářské práce, a plně ji doporučuji k obhajobě. 
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