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Autorka se látky, ke které má jako rodačka hluboký vztah, chopila 
s nadšením a dokázala zvládnut nejen dostupnou literaturu, ale ponořila 
se i do závodního archivu a realizovala moderní metodu (dnes i módní) 
„oral history“. Šíře jejího záběru zaslouží ocenění, navíc je to práce 
skutečně originální, autorka se nemohla opřít o nějaké vzorové 
zpracování (není to např. x-tá práce o cílování inflace). 
 
Samotný text se zabývá vším dostupným (což je pro historické téma 
naprosto klíčové), prokazuje schopnost autorky vystavět logickou 
strukturu, je psána živě, srozumitelně a bez formálních či gramatických 
chyb. Přináší zajímavé nové poznatky, není psána ani jako dříve „dějiny 
závodů v rámci dějin dělnického hnutí“, ani jako dnes naivně fandovské 
„dějiny naší skvělé minulosti“, o kterou nás (volně dosaď) nacismus, 
komunismus, transformace atd. oloupil. Práce netrpí nacionalismem 
českým či německým (což je Tatrovky podstatné), není psána z pohledu 
technicko-ekonomického, ale ani v této oblasti se nedopouští 
zjednodušení. Přestože jsem v rámci své specializace na české 
hospodářské dějiny o historii výroby automobilů na našem území přečetl 
tisíce (rozporných) stránek, toto je jeden z nejlepších textů, jež jsem měl 
v ruce. Na bakalářský projekt je to více, než lze z podstaty věci očekávat.    
 
Protože jsem text průběžně recenzoval při jeho vzniku a podílel se 
návrhy na jeho strukturálních i formulačních úpravách, nemám zásadní 
připomínky.  
 
Doporučuji jednoznačně přijmout práci k obhajobě a navrhuji hodnotit ji 
stupněm "výborně". 
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