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Bakalářská práce Kateřiny Hynkové vznikla jako součást badatelského projektu zaměřeného na vznik
a počáteční vývoj rekreačních aktivit obyvatel Pražské aglomerace v době industrializace.
Práce je členěna do pěti kapitol. 1. Vymezení základních pojmů (10-16), 2. Teoretické zakotvení práce
(17-31), 3. Výzkum vlivu rekreačních aktivit na konkrétní lokalitu (32-36), 4. Dobřichovice v době
industrializace na starých mapách (37-43), 5. Letovisko Dobřichovice (44-75). Na konec je připojen
relativně obsažný Závěr (76-80).
Všechny vyjmenované části práce jsou zpracovány kvalitně. V prvé části práce (Vymezení základních
pojmů) zvolila autorka v kontextu FHS UK poněkud nezvyklou formu heslovité vyjadřování. Tuto
formu však nepovažuji za chybu. Naopak ji hodnotím jako zajímavé osvěžení v záplavě „vyprávěcích“
prací na FHS UK. Autorka studuje paralelně na ČVUT, kde si osvojila poněkud jiný styl vyjadřování, než
je obvyklé na naší fakultě.
Název druhé části „Teoretické zakotvení práce“ je poněkud nepřesný. Více než o teoretický základ
studia, se jedná o poučený nástin kulturně historického rámce ( tj. doby industrializace) předmětu
bakalářské práce. V následující části pak autorka stručně nastiňuje obecnou charakteristiku svého
zájmu, tj. rekreační aktivity obyvatel Prahy a vyjmenovává základní výzkumné otázky a druhy
pramenů, z nichž při studiu čerpala poznatky. Zvláštní kapitolu poté věnovala pramenům
kartografickým.
Vlastnímu dobřichovickému letovisku je věnována kapitola pátá. Autorka nejprve stručně
charakterizovala přírodní poměry a nastínila historický vývoj Dobřichovic do poloviny 20. století. Poté
podrobně a plasticky vylíčila vznik a počáteční vývoj letoviska i život v této villegiatuře.
Zvláštní pozornost zasluhuje kvalitní obrazová část. Historické i současné fotografie, ukázky
historických map, ukázky práce s historickými mapami. Přínosné jsou i tabulky na s. 65, 85-86, které
dokládají proměny krajiny letoviska. Práce má také digitální přílohu na CD. Škoda, že autorka
nevyužila všechny digitální mapové přílohy také v tištěné verzi bakalářské práce.
I přes dílčí výhrady hodnotím bakalářskou práci Kateřiny Hynkové jako velmi zdařilou a doporučuji ji
k obhajobě s hodnocením výborně.
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