
Michal Mátl, Obal Rozkoš Střížkovice v letech 1966-1989. Hospodářský vývoj závodu 

a život jeho zaměstnanců mezi čtvrtou a osmou pětiletkou. Bakalářská práce Historického 

ústavu Filozofické fakulty JU, České Budějovice 2014. 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Historie průmyslových závodů a jejich podniková kultura je jednou z nejméně probádaných 

oblastí nejnovějších dějin. Michal Mátl si pro svou bakalářskou práci vybral obalovnu Rozkoš 

na Jindřichohradecku a je třeba říci, že se svého úkolu zhostil velmi dobře. Vzhledem k takřka 

nulovým možnostem komparace vycházel pouze z poznatků týkajících se zkoumaného 

závodu, přesto dokázal svůj výzkum zasadit do širšího kontextu hospodářského vývoje 

socialistického Československa.  

Bakalářská práce je vystavěna na písemnostech neinventarizovaného podnikového archivu 

a výpovědích devíti pamětníků, které autor zpracoval za využití postupů hospodářských dějin 

a metody oral history. Prameny a sekundární literaturu přibližuje první kapitola a úvod, ve 

kterém Michal Mátl zřetelně formuloval cíle svého výzkumu, který rovněž dokázal správně 

metodologicky ukotvit. Rozboru literatury by snad bylo možné vytknout přílišnou orientaci na 

publikace zabývající se obdobím padesátých a šedesátých let, zatímco vlastní práce se 

soustředí převážně na sedmdesátá a osmdesátá léta. 

Kapitola II. podává svižný přehled politického a hospodářského vývoje zkoumaného 

období, který vystihuje všechny podstatné skutečnosti, aniž by zabíhal do zbytečných 

a nesouvisejících podrobností. V třetí kapitole je shrnuta historie podnikání na Rozkoši 

počínaje židovskou textilkou přes obalovnu Jana Satrapy až po socialistický podnik pracující 

v rámci centrálního n.p. Obal. 

Čtvrtá kapitola na základě písemností podnikového archivu zkoumá hospodářské výsledky 

firmy, které jsou přiblíženy i pomocí grafů v příloze. Je třeba ocenit, že se autor nespokojil 

s pouhým konstatováním výkyvů zisků podniku, ale pátral po jejich příčinách. 

Poslední kapitola se zabývá pracovními podmínkami zaměstnanců počínaje mzdovým 

ohodnocením a sociálními výhodami až po atmosféru na pracovišti. Zajímavé jsou autorovy 

postřehy ohledně vlivu struktury zaměstnanců, pocházejících z blízkého venkovského okolí 

nebo bydlících v podnikových bytech poblíž továrny, na celkovou pracovní kulturu na 

Rozkoši.  

Stranou pozornosti nezůstal ani možný politický tlak na zaměstnance, který byl sice 

vykazován v oficiálních dokumentech, avšak zpovídaní pamětníci jej vlastně takřka 



nepociťovali. Čtenářsky atraktivní je pasáž týkající se pracovní kázně zaměstnanců; bohužel 

však chybí vysvětlení, nač mohli pracovníci potřebovat takové množství zcizených 

plechových víček. Práci uzavírá stručný přehled vývoje po roce 1989 až po současnost. 

Lze shrnout, že text Michala Mátla odpovídá požadavkům na bakalářskou práci, až na 

zřídka se vyskytující překlepy je správně i po stylistické a jazykové stránce. Poznámkám pod 

čarou je třeba vytknout, že autor takřka nepoužívá slovo „tamtéž“ v opakovaných citacích, 

jinak je vědecký aparát práce v pořádku.  

Z uvedených důvodů doporučuji předloženou práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm 

výborně. 
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