
Oponentský posudek na bakalářskou práci 

pana Jaroslava Jelínka "Konkurenční boj ČKD se Škodovými závody a snahy o 

jeho řešení v letech 1928-1931", UK FF, Praha 2008, 71 s. 

Bakalářská práce předložená panem Jaroslavem Jelínkem "Konkurenční boj 

ČKD se Škodovými závody a snahy o jeho řešení v letech 1928-1931" se věnuje 

problematice boje o ovládnutí zakázek, především státních dvou nejvýznamnějších 

československých strojírenských koncertů. Základem práce je analýza složitých 

poměrů a metod samotného konkurenčního boje podložená nastíněním vývoje obou 

hlavních protagonistů. Práce je založena především na studiu nepublikovaných 

archivních materiálů (fondy SOA Praha, AČNB), tištěných pramenů a studiu dobové 

a současné odborné literatury. Ocenění zaslouží snaha postihnout danou 

problematiku v širších společenských a politických souvislostech. Práce je logicky 

strukturovaná. Tvoří ji vyjma úvodu a závěru sice pouze dvě, avšak bohatě 

strukturované kapitoly. Práce je přínosem k hospodářských dějinám, dějinám 

podnikání a dějinám techniky. 

Z této práce bude možné vycházet i v budoucnu, zejména s ohledem práci 

s archivními dokumenty. Práce je výsledkem svědomitého archivního studia. Práce 

obsahuje jen 3 přílohy. 

K práci mám několik věcných a stylistických a gramatických připomínek. ČSR 

nebyla "mimořádně" závislá na exportu, ale jen významně (zpočátku jen 20 %, pak 

30 % ND). Např. Rakousko a další státy vyvážely ještě více. Pozor Valdštejn založil 

strojírnu v roce 1859 v Sedlci (!), nikoliv v Plzni. Škodovy závody byly před první 

světovou válkou především zbrojním podnikem, ostatní výroba byla doplňková. Po 

válce pak řešily problém hledání vhodných artiklů. Pozor také elektrotechnická 

továrna v Doudlevcích byla založena až v roce 1923, protože E. Škoda nebyl 

příznivcem nových oborů. Nikoliv český, ale československý stát (s. 25). Lépe užívat 

Velká Británie než Anglie (s. 7). Mezi gramatické hrubé chyby patří např. výra (s. 7), 

v MI.Boleslavy místo MI. Boleslavi (s. 59) aj., řada jmen je psána špatně Marik, místo 

Mařík (s. 8), Donat místo Donát, Šrobar místo Šrobár; časté neshody podmětu a 

přísudku (např. cukrovary se snažili (!), s. 8 a další), Samova místo správně Salmova 

strojírna (s. 13), lobbystická místo lobbistická ofenzíva (s. 55). 



Pokud by se uvažovalo o publikování práce, bude nezbytná jazyková a 

stylistická korektura. Uvedené připomínky nesnižují vysokou úroveň zpracování. 

Práce splňuje požadavky obsahové i formální, kladené na bakalářskou práci a 

plně ji doporučuji k obhajobě. 

Navrhuji velmi dobře. 
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