Karolína Šímova: Černošice, pražské letovisko v závěru 19. a v prvých desetiletích 20. století
Příspěvek k poznání vzniku a vývoje rekreačních aktivit obyvatel měst v období industrializace
Posudek vedoucího práce

Diplomní práce K. Šímové vznikla v rámci projektu Individuální a masová rekreace v okolí velkých
industriálních center ve 2. polovině 19. a v prvých desetiletích 20. století, který je součástí programu
Prvouk. Autorka zvolila ke svému studiu obec Černošice, jedno z nejvýznamnějších letovisek
v pražském okolí, založené již v 19. století. Na téma Černošic již v roce 2008 vznikla na VŠUP diplomní
práce věnovaná architektuře. K. Šímová rozšířila pohled na tuto lokalitu o aspekt sociálně a kulturně
historický.
V Úvodu (6-7) autorka upřesňuje předmět své práce. V části věnované metodám (7-10) vypočítává
zdroje, z nichž ve své práci vychází. Kromě domácí a zahraniční literatury, také prameny písemné,
fotografické, plánovou dokumentaci, dobový tisk. V závěru metodické části formuluje tři základní
metodické otázky, které se týkají vzniku letoviska, života v letovisku a vztah obce reprezentované
jejím vedením k existenci letoviska. V teoretické části (11-45) se autorka podrobně a zasvěceně
věnuje historickému, resp. ekonomickému, technologickému a sociálnímu rámci vzniku a počáteční
existence fenoménu letovisek městské střední třídy. V kapitole 3. Černošice (46-103) postupně
důkladně rozebírá dílčí aspekty vzniku a existence černošického letoviska: proces jeho vzniku,
společenský život, rekreační aktivity, ubytování pro výletníky a charakterizuje i společenství „vilařů“ a
jejich vztahy s domácími obyvateli. V Závěru (104-108) potom podrobně zodpovídá výzkumné otázky
formulované v úvodu práce.
Diplomní práce K. Šímové je velmi dobře zvládnutá jak po stránce teoretické přípravy, tak po stránce
vlastního výzkumu, zahrnujícího i terénní pozorování. Kvalitnímu obsahu odpovídá i formální stránka
práce. Vyspělá stylistika, vhodný výběr kvalitních ilustrací. Působivé jsou mimo jiné i dvojice fotografií
dokládající na řadě příkladů proměny obce a jejich jednotlivých částí. V této souvislosti lze
připomenout, že z map a plánů obce, se kterými autorka pracovala, bylo možné relativně snadno
sestavit chronologický sled map, který by názorně ukazoval prostorový nárůst obce, zahušťování
zástavby a komunikační sítě v průběhu několika desítek let.
I přesto tento dílčí nedostatek hodnotím diplomní práci K. Šímové jako velmi zdařilou a doporučuji
k obhajobě se známkou 1.
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