
Oponentní posudek na bakalářskou práci  

Ondřej Štěpánek:  Průmyslové podnikání pražské obce v první polovině 20. století. Průmyslové 
závody hlavního města Prahy, s.r.o. 

Předložená bakalářská práce se zabývá tématem, které spadá svým zaměřením do urbánních dějin, 
nicméně je oblastí, která je v dnešní době historickým zkoumáním poněkud opomíjena. Tou jsou 
dějiny pražského městského průmyslu a technické dějiny měst celkově. Teprve nyní se pozornost 
badatelů začíná obracet na dosud nezpracované aspekty pražského vývoje. Předložená bakalářská 
práce je tak jednou z mála těch, které se věnují důležité součásti pražského vývoje, který je nyní 
neprávem takřka zapomenut.  

Práce je zpracována pečlivě a její výsledná analýza je podepřena pečlivým zpracováním archivních 
pramenů a nelze jí nic vytknout. K výběru literatury a periodik bych pro příště zařadil i Almanachy kr. 
hl. města Prahy, které mohou vedle Věstníků hl. m. Prahy dotvořit celkový obraz zkoumaného tématu. 
Rád bych též ocenil výběr publikace Praha v obnoveném státě Československém z r. 1936, která není 
jako pramen příliš využívána, ale pro náhled do vývoje Prahy je neocenitelná.  Její využití kol. 
Štěpánkem je proto nutné náležitě vyzdvihnout. 

Vedle obligátních částí, jakými jsou úvod, závěr, přílohy a soupis literatury a pramenů, je práce 
rozdělena do čtyř kapitol, které zpracovávají vývoj Průmyslových závodu hl. m. Prahy tematicky. 
V jednotlivých částech je pak téma zpracováváno chronologicky. Ačkoliv by některé části práce mohly 
být kvůli lepší návaznosti řazeny jinak, na celkovou přehlednost nemají vliv.  

V první kapitole kol. Štěpánek popisuje historický vývoj, který vedl ke vzniku samotných městských 
závodů, a důvody, které jejich zřízení podmiňovaly. Vzhledem k omezenému prostoru, daného typem 
práce, je zkoumaný vývoj popsán věcně a stručně, nicméně o situaci informuje dostatečně. Je 
pravděpodobné, že by se vzniku Průmyslových závodů dal věnovat širší prostor, vzhledem k zaměření 
práce na vývoj zkoumaných podniků primárně v meziválečném období, je situace, která předcházela 
jejich vzniku, popsána dostatečně. 

V kapitole druhé lze nalézt popsaný samotný vývoj zpracovávaného pražského podniku. Popis se 
zaměřuje hlavně na archivně podložený fyzický rozvoj závodů, tedy jeho postupnou modernizaci či 
nákup nových podniků, které byly začleňovány do stávajícího akciového podniku, včetně částí, 
zabývající se hypotetickým rozvojem na základě plánovaných, leč nerealizovaných projektů. 
Pojednáno je ve stručnosti taktéž o správním vývoji celé společnosti. V neposlední řadě je shrnuta 
činnost podniků a jejich vliv na pražský vývoj. Podobně jako v kapitole první je závěrečné shrnutí 
poměrně stručné, ovšem zde je spíše ke škodě věci – detailnější náhled vlivu na město tu chybí 
převážně ve vztahu k období ve 30. letech. Otázkou samozřejmě zůstává, zda k danému období 
existuje pro vybrané podniky pramenná základna, ovšem i jejich případnou absenci je dobré v textu 
zmínit. 

Třetí kapitola se zabývá strukturou a modernizací závodů a jejím personálním vývojem. Je zde 
dodatečně rozvinut správní vývoj celé společnosti, naznačený v předchozí kapitole, včetně nastínění 
vývoje zaměstnanosti a problematiky odběratelů vyrobeného stavebního materiálu. Tato část je svým 
členěním poněkud problematická, protože části věnované modernizaci a odběru zboží by lépe vynikly 
v kapitole předchozí, resp. následující. Odběratelé zboží jsou nadto v podstatě pouze soupisem 
zákazníků a je otázkou, jestli by tak nebylo lepší je uvést až v příloze. Na jedné straně je tak škoda, že 
nedošlo k jejich porovnání s hospodářskými výsledky zkoumaných podniků, na straně druhé ale vznikl 
základní seznam podniků, který lze dále rozpracovat a zhodnotit v některé z dalších studií. Pro potřeby 
bakalářské práce je ale tato část zpracována dostatečně. 

Čtvrtá kapitola je věnována hospodářským výsledkům podniků, které byly kol. Štěpánkem zpracovány 
na základě zpráv pro dozorčí radu. Podobně jako zbytek práce, jsou jednotlivé úseky výsledků 
prezentovány chronologicky. Díky viditelně pečlivé práci s archivním materiálem je tak dobře 
zdokumentována - a na jednom místě uvedena - celková obchodní a výrobní bilance celých závodů a 



jejich jednotlivých podniků. Chybí zde srovnání s jiným městským podnikem ať už s podobným 
zaměřením nebo obratem, takže si případný čtenář jen těžko může udělat lepší představu o reálném 
výkonu a obchodních výsledcích. Vzhledem k rozsahu práce, je tato výtka spíše jen návrhem do 
budoucna při případném rozšiřování práce. 

Práci celkově hodnotím jako výbornou studii, která se soustředí na téma, jež se do této doby drželo 
v pozadí zájmu historického výzkumu. Nepřináší sice žádná překvapivá zjištění, to ale nebylo, 
vzhledem k rozsahu a typu práce, jejím hlavním záměrem. Naopak pomáhá dovytvářet celkový obraz 
dějin hlavního města, zaplňuje jedno z bílých míst v pražském vývoji a přináší souhrn opomíjených 
archivních pramenů.  

Ondřej Štěpánek prokázal schopnost samostatné odborné činnosti, podložené analýzou archivních 
pramenů. Zdárně tak splnil zadání své bakalářské práce a já ji doporučuji k obhajobě s návrhem na 
nejvyšší ohodnocení. 
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