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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE ROMANY CHALOUPKOVÉ - LETOVISKO
SENOHRABY: PŘÍSPĚVEK KE STUDIU PROMĚN PŘÍMĚSTSKÉ KRAJINY V DOBĚ
INDUSTRIÁLNÍ (vedoucí práce: Prof. V. Matoušek, Praha 2018)
Práce se zabývá vývojem letoviska Senohraby v období od poloviny 19. do poloviny 20. století. Soustředí
se vztah rekreačních aktivit a proměn krajiny v okolí Senohrab. Senohraby podobně jako Dobřichovice
nebo Roztoky patří mezi rekreační místa s vilami a letními byty Pražanů – mezi letoviska v malebné krajině
u větší řeky. Rámce práce tvoří vývoj české společnosti v době průmyslové revoluce (zejm. Jindra, Jakubec
2015 a Purš 1973) a rozvoj masové a individuální rekreace (Švácha 2010, Blažková, Fialová, Matoušek
2014 aj.). V empirické části autorka pracuje s archivními materiály ze SOkA Praha-východ (fond BS
Říčany, archiv obce Senohraby, karton 1-5), ale také s historickým průvodcem (Prášek, Wiesenberger,
Dvořák 1909) nebo knihou vzpomínek (Vondráček 1978). Archivní materiály jsou podány jako
deskriptivní přehled proměn výstavby v Senohrabech a jsou analyzovány podle typu rekreačního bydlení,
dále podle bydliště a společenské třídy rekreantů. Tato část práce s archivními materiály je zakončena
komparací s jinými villegiaturami Středočeského kraje, pojednáním o činnosti Okrašlovacího spolku
v Senohrabech a shrnutím fakt o architektech a stavitelích.
Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Na začátku je definován předmět a cíle práce,
popsány prameny a rešerše literatury. V teoretické části rámec práce tvoří průmyslová revoluce a
industrializace, historie masové a individuální rekreace, historie villegiatur a letních bytů, a autorka také
přibližuje spolkovou činnost se zřetelem k okrašlovacím spolkům. Empirická část se skládá z popisu
přírodních a geomorfologických podmínek, historie obce a osídlení, proměn krajinného rázu až po historii
vzniku letoviska v Senohrabech. Rozvoj je rozdělen na dobu od 80. let 19. století do r. 1918 a období 19181951. Dále pak empirická část obsahuje analýzu sociální charakteristiky rekreantů v Senohrabech a rozbor
stavebních firem, stavitelů, projektantů a architektů. Získané informace z empirické části jsou pak
podávány v kontextu části věnované okrašlovacímu spolku v Senohrabech a též v komparaci letoviska
v Senohrabech s dalšími villegiaturami Středočeského kraje.
Stěžejní část analytické práce vychází z rozboru archivních materiálů ze SOkA Praha-východ (z
fondu Berní správy Říčany (archiv obce Senohraby, karton 1-5). Ze kterých autorka vytěžila informace
jednak k rozvoji obce a změně krajinného rázu a jednak k typologii rekreantů (pražské bydliště, sociální
status, typ rekreačního objektu).
Autorka pečlivě pracuje s literaturou, literatura je vhodně vybraná a na diplomovou práci je
dostatečně četná. Mezi literaturou nejsou zahraniční publikace, které by mohly např. dodat širší rámec
k rozvoji moderní společnosti, ale vzhledem k tématu nepovažuji jejich absenci za podstatnou. Práce má
konzistentní odkazový aparát. Po formální stránce je práce vyhovující.

Celkové hodnocení:
Předložená práce je kvalitním zpracováním archivního materiálu k dobře definované případové studii
vývoje rekreační oblasti Senohraby. Je zasazena do kontextu domácí literatury, a v teoretické rovině do
kontextu vývoje moderní společnosti a historie rekreace. Na konci práce je případová studie Senohrab
komparována s podobnými letovisky ve středních Čechách. V deskriptivní a analytické části empirické
části práce neshledávám žádné problémy.
Závěr práce ukazuje získaná data v kontextu ostatních středočeských villegiatur, ale po mém soudu by
práci prospělo ještě větší propojení získaných dat k vývoji senohrabské rekreační oblasti s historií
Okrašlovacího spolku v Senohrabech a též větší propojení na teoretický rámec práce – na vývoj moderní
společnosti.
Předkládanou práci považuji za dobře provedenou případovou studii se všemi náležitostmi diplomové
práce.
Diplomovou práci Romany Chaloupkové hodnotím na rozhraní mezi výborně a velmi dobře (15 bodů).

Téma pro diskusi před komisí:
Jak by bylo možné propojit vývoj rekreační oblasti v Senohrabech a historii (aktivity) Okrašlovacího
spolku v Senohrabech?
Jaké jsou vazby mezi vývojem moderní společnosti, popisované v první části práce, a vývojem rekreační
oblasti v Senohrabech?
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