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Monika Müllerová si v předložené práci stanovila značně ambiciózní cíl: „zachytit 
proměnu motorismu, která proběhla od roku 1989 do 2021. Stručně uvést politická rozhodnutí 
a právní změny, které spustily a současně umožnily započetí procesu změn. Důraz je kladen na 
popis prostředí importérů a modernizaci, kterou svým vstupem do ČSFR, respektive ČR 
přinesli.“ (s. 6) V úvodu a teoretické části si téma zpřesnila a vymezila hlavní badatelské otázky, 
pracovní postupy a okruh pramenné základny: „Práce se snaží postihnout deskripci 
předpokladů a explanaci výsledků vzájemné interakce, adaptace a proměny prostředí, 
motoristů a zastoupení automobilových značek.“ (s. 8) ... „Cílem práce je nalézt odpovědi na 
následující tři výzkumné otázky: Jak se profilovaly preference při volbě značky po otevření trhu 
od roku 1989? Které značky zaujímaly pozice v první pětce? Jaký vývojový trend ovlivnil nejvíce 
automobily v posledních dvaceti letech?“ (s. 11) „V rámci zvoleného historicko – sociologického 
přístupu bádání je aplikována kvalitativní forma výzkumu a použitou metodou zkoumání je 
sonda. Autorka bude pracovat s daty a informacemi ČSÚ, Ministerstva dopravy (statistická 
ročenka elektronicky nabízí jako první rok k dispozici 1998; statistiky počínají až rokem 2015), 
Ministerstva spravedlnosti s jeho portálem justice.cz, Svazu dovozců automobilů (online 
statistiky prodeje počínaje rokem 1993; údaje o vozovém parku až do roku 2011), 
s Hospodářskými novinami, deníkem Práce, elektronickými deníky: Aktuality.cz, echo24, iDnes, 
interními zápisy, zahraničními wikipediemi, archivem Českého rozhlasu, archivem České 
televize, s informacemi z rozhovorů1, interním týmovým časopisem společnosti Emil Frey, 
pracovními poznámkami IVG a CGCarGarantie Versicherung AG.“ (s. 8 – 9)

Vůči práci Moniky Müllerové musím vyslovit řadu výtek, které se týkají faktických 
pochybení či opomenutí, pochybení „formálních“ (překlepy, pravopisné chyby, práce se zdroji) 
a především řemeslné stránky zpracování, spočívající v aplikaci pracovních postupů, 
teoretických konceptů a naplnění stanovených cílů práce.

Výtky faktického charakteru či opomenutí:

S. 16: V úvodním odstavci podkapitoly 2.1 „80. léta československého motorismu“ 
chybí v souvislosti s opravami vozů zmínka např. o svépomocných dílnách (Svazarm).

S. 17: Prodej nových vozidel zajišťovaly prodejny Mototechny a Tuzexu. Chybí zde 
zmínka o značkových prodejnách Auto Škoda a o pražském obchodním domě Kotva. Vozy 
západní provenience byly do roku 1981 prodávány i Mototechnou, od roku 1981 pouze 
Tuzexem.

1 V příloze je uveden pouze jeden přepis rozhovoru.



S. 20: Místo „automobilu značky Škoda Favorit 130 L“ má být „automobilu Škoda 
Favorit 136 L“. Slovo značky je zde nepatřičné (značka je Škoda, zde se jedná o označení 
modelu), číselné označení 130 L nesl vůz staré řady s motorem vzadu, Favorit s motorem 
vpředu napříč a pohonem předních kol měl číselné označení 136 L (nebo 135 L u verze s 
motorem na bezolovnatý benzin).

S. 21: Správně má být uvedeno Felicia LX, číselné označení se používalo u předchozího 
typu Favorit.

S. 22: Výklad o výrobě automobilů v Polské lidové republice je velmi zmatený a plný
chyb. Tradice licenční výroby automobilů v Polsku nevznikla po druhé světové válce, ale už 
před ní. Podle licenční smlouvy z roku 1931 byla v roce 1934 ve Varšavě zahájena licenční 
výroba nákladních vozů Polski Fiat 621 L a autobusů Polski Fiat 621 R, od roku 1935 také 
osobních vozů Polski Fiat 508 (v letech 1935 až 1938 jich bylo vyrobeno více než 6 tisíc).
Výrobcem těchto licenčních vozů byly Panstwowe Zaklady Inžynierii ve Varšavě. V roce 1950 
byla založena Fabryka Samochodów Osobowych (FSO), která od listopadu 1951 nejprve 
montovala a poté v licenci vyráběla sovětské automobily GAZ M 20 Poběda pod označením 
Warszawa. Postupně modernizované vozy Warszawa klasické koncepce se v závodě FSO ve 
Varšavě-Žerani vyráběly až do roku 1973. Od roku 1957 továrna FSO vyráběla také malé 
automobily Syrena s dvoudobým motorem a předním pohonem. Zpočátku byly motory 
dvouválcové, vyráběné v továrně WSM (Wytwórni Sprzetu Mechanicznego) Bielsko-Biala, od 
roku 1963 se pak do vozů Syrena montovaly tříválcové motory dodávané z NDR firmou AWE 
(Automobilwerke Eisenach) shodné s původním provedením motoru Wartburg 311. V roce 
1967 začala továrna FSO vyrábět licenční automobily střední třídy Polski Fiat 125 P. V roce 
1971 byla ve slezských městech Bielsko-Biala a Tychy založena automobilka FSM (Fabryka 
Samochodów Malolitražowych), která v roce 1972 převzala výrobu malých vozů Syrena a od 
jara 1973 vyráběla ještě menší licenční vozy Polski Fiat 126 P se vzduchem chlazeným 
dvouválcem v zádi známé pod přezdívkou Maluch.

S. 23: Není zmíněno, že se v letech 1989 až 1991 vyráběly modernizované vozy Trabant 
1.1 se čtyřdobým čtyřválcovým motorem vyráběným v licenci VW.

S. 24: Mělo by být uvedeno datum spojení Škoda-VW.

S. 28: U Klenotů má být uvedeno národní podnik, nikoliv státní.

S. 29: Není uvedeno, že značný počet ojetých automobilů byl od roku 1990 dovážen 
z Rakouska. U dovozů ze Švýcarska nešlo ani tak o výkonné motory, ale spíše o to, že ojeté 
vozy ze Švýcarska byly lépe udržované, než např. vozy z Francie a Belgie.

S. 38: V roce 1993 Škoda a.s. zprivatizovala jednotku Mototechny na Jarově, zde 
uváděná „jednotka“ byl největší prodejní servis národního podniku Mototechna provozovaný 
od roku 1975.

S. 38-39: Alois Samohýl v Gottwaldově neotevřel v květnu 1970 v pořadí druhou, ale 
třetí značkovou prodejnu Auto Škoda. První dvě byly v provozu od podzimu 1969 v AZNP 
v Mladé Boleslavi a při značkové opravně AZNP v Praze-Hostivaři.



S. 40-41: Autorka zcela opomenula roli pracovníků PZO Motokov, kteří využili svých 
znalostí obchodních praktik na Západě, jazykových znalostí a osobních kontaktů při vytváření 
dovozních společností v letech 1991 až 1993. Je zmiňována značka Mazda, ale není uvedeno, 
že pražská společnost Auto Palace založená v roce 1991 byla dceřinou společností nizozemské 
firmy Auto Palace, která v 80. Letech dovážela do Nizozemí osobní vozy Mazda, ale také Škoda.
Šéf nizozemské společnosti Rolf Lauret se dobře znal s pracovníky PZO Motokov a jeden z nich, 
Jindřich Nevrla, se stal jeho partnerem při zakládání dovozní firmy Auto Palace Praha. V roce 
1993 zajišťovala akciová společnost Motokov dovoz tří různých značek automobilů.
Prostřednictvím firmy Euroauto francouzské vozy Citroën, prostřednictvím Divize Hyundai 
korejské automobily Hyundai a prostřednictvím firmy Jaguar Praha britské luxusní vozy Jaguar.
Vedle bývalých pracovníků Motokovu se v počátcích dovozu automobilů západních značek 
velmi dobře uplatnili i automobiloví závodníci, kteří také měli z doby před listopadem 1989 
četné kontakty po Evropě a dokázali se domluvit cizími jazyky. Např. Antonín Charouz byl 
prvním dovozcem osobních i lehkých užitkových automobilů Ford, Ing. Zdeněk Vojtěch 
z Liberce spolu s německým společníkem založil firmu Federal Cars dovážející vozy Peugeot.
Zmínku by si zasloužilo i to, že se v říjnu 1991 na výstavišti v Praze-Holešovicích uskutečnil 
první polistopadový autosalon (po pauze trvající 44 let). Navštívilo jej cca 600 tisíc osob a 
sehrál významnou roli při propagaci nových automobilů. Podobně tomu bylo i při dalším 
pražském autosalonu, který proběhl v červnu 1993. Od roku 1995 byly oficiální autosalony 
pořádány v Brně.

S. 49: Autorka při hodnocení politické situace v roce 1997 nezmiňuje tzv. „sarajevský 
atentát“ (výklad tak působí mírně zavádějícím dojmem). Není zmíněna skutečnost, že rok 1997 
byl také rokem katastrofálních záplav (zejména na Moravě).

S. 53: V nadpisu podkapitoly je chybně „v ČSFR“, správně má být v ČR, federace 
přestala existovat 31. 12. 1992.

S. 54: Konkurenty pro trojici malých vozů z TPCA nebyly v práci uváděné automobily 
Fiat Punto, Opel Corsa ani Daewoo Tico. Fiat Punto a Opel Corsa mířily o třídu výš, konkurenty 
pro vozy z TPCA byly vstupní modely obou značek Fiat Panda a Opel Agila. Daewoo Tico se již 
nevyrábělo, navíc od jara 2005 byla korejská značka Daewoo nahrazena mezinárodní značkou 
Chevrolet. Takže konkurentem byl Chevrolet Matiz. Zmíněn není přímý, navíc značně úspěšný 
konkurent Renault Twingo.

S. 68: S novým modelem Škoda Favorit se vrátíme do roku 1988, nikoliv do roku 1998.

S. 84: V seznamu použitých českých zdrojů nejsou uvedeny dvě publikace dříve 
citované na str. 22 (pozn. 13) a na straně 26 (pozn. 18): TUČEK, Jan. Trabant: historie, vývoj, 
technika, sport. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 147 s. Retro a TUČEK, Jan. Auta první republiky: 
1918-1938. První vydání. Praha: Grada, 2017. 352 s.

Výtky týkající se pracovních postupů, teoretických konceptů a naplnění stanovených 
cílů práce:



Jedná-li se o stanovené cíle, musím konstatovat, že byly „naplněny“ pouze z části. 
Autorka se zavázala zaměřit na „svět profesionálů v automobilové oblasti a na koncové 
uživatele jejich produktů, na proměňující se služby navazující na motorismus, formy 
sebeprezentace značek i jejich uživatelů, na proměny okolního světa, se záměrem využít empirii 
k orientaci, deskripci a explanaci vývoje proměn z nich vzešlých, porozumět proběhlým 
sociálním jevům.“ (s. 12) Především očekávání týkající se koncových uživatelů a porozumění 
proběhlým sociálním jevům zůstala zcela nenaplněna, přičemž musím podotknout, že jejich 
naplnění by vyžadovalo podstatně extenzivnější, limity diplomové práce násobně překračující, 
pramenný výzkum s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zakotvením.2

Bohužel ani v oblasti „profesionálů“, ke které má autorka zjevně úzkou vazbu, nemohu 
konstatovat, že by text práce vyzníval přesvědčivě, jeho značná část působí dojmem 
voluntaristické nikoliv metodicky řízené kompilace informačních zdrojů,3 což vede až 
k nemožnosti sledovat/verifikovat autorčina tvrzení ze strany čtenáře.4

Autorka v práci často uvádí tvrzení mající charakter „obecně známých faktů“, která
nejsou opatřena odkazy na zdroje. Na mnoha místech se čtenář setká s nedostatečně 
propracovanými interpretacemi,5 značné obtíže při hodnocení práce plynou z autorčina 
přístupu k „analýze dat“, o které sice často hovoří, nicméně do textu práce není 
zakomponována tak, aby byla pro čtenáře zpětně sledovatelná.   

I přes závažné výtky k aplikaci teoretických a metodologických konceptů, ke kterým se 
autorka hlásí, k „řemeslnému“ zpracování a obsahovým nedostatkům doporučuji práci 
k obhajobě s podmínkou, že autorka během obhajoby práce přesvědčivě a adekvátně objasní 
využité pracovní postupy, aplikaci stanovených metod a teoretických konceptů. V případě
splnění podmínky navrhuji známku dobře. 

Kounice, 26. 8. 2021 Mgr. Jan Tuček

2 Zcela jistě se nelze spolehnout pouze na Goffmanův koncept (viz s. 10), pro základní úvahy lze doporučit
alespoň seznámení se s výzkumy Pierra Bourdieu, zaměřenými na francouzskou společnost 60. let 20. století 
(jedná se především o otázku vztahu mezi prostory sociálních pozic a prostory životních stylů).
3 Míněny jsou prameny i sekundární literatura.
4 Viz např.: „Zanořením do pramenů pojednávajících o cestě některých z dnes již nejdéle a úspěšně fungujících 
dealerství, odhalíme“... (s. 38). Bližší charakteristika „zanoření“ a především pak matérie – „pramenů“ v textu 
chybí.
5 Viz např. s. 67: „Při zpětném pohledu na roky 2010, 2015 a 2020 se zaměříme na čtyři nejoblíbenější barvy laků 
vozidel. Po analýze dat zjistíme, že se jedná o stálou čtveřici, jejíž pořadí se proměňuje.“ Autorka zde neuvádí, o 
jaká data se jedná (vozidla prodaná či registrovaná jako nová?), neklade si otázky jaký může být vztah mezi
„oblíbenou“ a „prodanou“ barvou, neklade si otázku ohledně rozlišení druhu koncového zákazníka (těžko lze 
uvažovat o tom, že firemní klientela má stejné preference a kritéria výběru jako soukromá osoba).


