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Přeložená diplomová práce je věnována nosnému a aktuálnímu tématu proměn českého 

motorismu po roce 1989. Doba přelomu 80. a 90. let 20. století představuje bezesporu 

významný předěl ve vývoji českého/československého motorismu. Přinesla pád monopolního 

postavení Mototechny a Tuzexu v prodeji nových motorových vozidel a otevřela domácí trh 

řadě značek, které byly známé převážně jen z motoristických časopisů.  

 Diplomová práce je kromě úvodu a závěru rozdělena do tří kapitol. V úvodu si autorka 

vymezila za cíl zkoumat problematiku proměn motorismu vlivem polistopadových změn 

v kontextu modernizačních teorií. Následně si formulovala tři výzkumné otázky: Jak se 

profilovaly preference motoristů při volbě značky po otevření trhu od roku 1989? Které značky 

zaujímaly pozice v první pětce ve zkoumaném časovém období? Jaký vývojový trend ovlivnil 

nejvíce automobily v posledních dvaceti letech (2000-2020)? Již vymezení cíle a formulace 

výzkumných otázek dokládají jistý tematický posun oproti názvu práce, který by si zasloužil 

vysvětlení. První kapitola má, alespoň podle svého názvu, přinášet teoretický rámec pro 

následující výzkum. Bylo by tak možné očekávat nejen rozbor zdrojů, se kterými bude autorka 

pracovat, výstižnou formulaci metodologie, a zajisté i představení přístupů k pojmu 

modernizace, a jak bude s tímto pojmem pracováno. Toto očekávání však není stručným textem 

naplněno. Diplomantka sice zmíní metodu sondy, aniž by její volbu a směřování osvětlila, 

ačkoli někdy tato metoda bývá nazývána metodou reprezentativního výběru. Teoretická 

východiska podle mého názoru jakoukoli teorii postrádají. 

 Náplní druhé kapitoly mělo být zachycení vývojových trendů v motorismu v 80. a 90. 

letech. Je škoda, že tato kapitola nemá ujasněnou koncepci. Přináší tak údaje, řadu z nich velmi 

nepřesných, které se diplomantce podařilo shromáždit. Zařazení některých částí není ani 

odůvodněno (např. Strojírenské tradice na kolech motorismu, operace Pouštní bouře). 

S ohledem na nekoncepčnost celé kapitoly je obtížné ji hodnotit, avšak alespoň části věnované 

importu některých značek směřují k naplnění tématu práce. Třetí kapitola je věnována období 

po roce 2000 a obsahuje diplomantkou vybraná témata, která motorismus ve sledovaném 

období ovlivňovala. Diplomantka opět bez hlubšího propracování shromáždila převážně 

obecně dostupné informace, dále je však neinterpretuje ani nezařazuje do kontextu. Nelze 

zpochybnit, že se jednalo o významné otázky, avšak opět postrádám koncepci a nějaké vyústění. 



V závěru nalezne čtenář povrchní odpovědi na výzkumné otázky. Včlenění do kontextu 

modernizačních teorií však zcela chybí. Naplnění cíle výzkumu je tak pouze částečné.  

 Za významný nedostatek celé práce považuji seznam pramenů a literatury. Na první 

pohled je sice seznam bohatý, nicméně obsahuje řadu prací, jež se tématu dotýkají jen vzdáleně, 

další práce jsou jen uvedeny v seznamu (např. Lipovetsky), jiné naopak v textu citované 

v seznamu chybí. Práce má převážně kompilační a popisný charakter. Ve velké míře, jak je to 

patrné i z odkazů v textu, je práce postavena na populárně pojatých internetových příspěvcích. 

Osobně v seznamu literatury postrádám motoristické časopisy, jichž vycházelo a vychází 

bohaté množství. Jen sledování těchto časopisů by o proměnách motorismu povědělo mnoho 

zajímavého. Autorka sice na několika místech poukazuje na pandemii Covid-19 a uzavřené 

archivy, ty by jí však k tématu s ohledem na lhůty a dostupnost pramenů příliš nepomohly. Je 

však nutné zohlednit to, že pandemie uzavřela i knihovny. Je též škoda, že diplomantka více 

nevyužila svých znalostí, neboť se dle svých slov pohybovala ve sledované době uvnitř 

motoristického prostředí, případně nevytěžila více pamětníků.  

 Po obsahové stránce obsahuje práce dlouhou řadu faktografických nepřesností, jejichž 

uvádění by vyžádalo mnoho místa (např. v 80. letech neexistovala Československá spořitelna, 

ale Česká státní spořitelna a Slovenská státní spořitelna /s. 17/, Škoda Favorit nebyla 

představena v roce 1998 /s. 68/, ale o deset let dříve, a neměla označení 130 L /s. 20/). 

 Po formální stránce by bylo vhodné začínat s jednotlivými kapitolami na nové straně. 

Ke zvýšení čtivosti textu by zajisté přispělo zpřehlednění odkazového aparátu. Zcela zbytečné 

jsou i četné překlepy a jazykové nepřesnosti. Bohužel je patrný chvat při zpracování. 

 

Diplomová práce Moniky Müllerové vykazuje celou řadu nedostatků a nepřesností, které 

snižují její celkovou úroveň. S vážnými shora uvedenými výhradami ještě doporučuji 

předloženou diplomovou práci k obhajobě a v případě, že diplomantka alespoň náležitě osvětlí 

použité metody a postupy a doplní modernizační kontext, tak se přikláním k hodnocení 

d o b ř e. 
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