Posudek
na diplomovou práci pana Bc. Petra Sedláčka „Olomoucké
tvarůžky – produkce, podnikání, konzum (1938 – 1960)“, FF UK,
2014, rkp. 128 stran včetně příloh

Práce Bc. Petra Sedláčka „Olomoucké tvarůžky – produkce, podnikání, konzum (1938
-1960)“ se zabývá doposud zcela okrajově zpracovaným tématem – olomouckými tvarůžky.
Téma patří do regionální historie, ale i do dějin podnikání a dějin techniky a technologií.
Téma je orámováno, jak autor v úvodu vysvětluje, návazností na svoji předchozí kvalifikační,
bakalářskou práci. Vysvětlení mezníků práce působí logicky.
Práce byla bezesporu náročná na sběr roztříštěně dochovaných informací a pramenů,
od studia fondů Zemského archivu v Opavě, Státních okresních archivů v Olomouci,
Šumperku k Národnímu archivu v Praze a dobové a současné literatury.
Práci vyjma úvodu a závěru tvoří pět cíleně strukturovaných kapitol. Po kapitole
věnující se problematice vývoje tvarůžkářství

do roku 1938 následuje vylíčení státních

zásahů v období 1938 do padesátých let, dále navazuje mikropohled na tvarůžkářství v období
1938-1960, vystřídaný makropohledem a kapitola o konzumu a jeho sociální podmíněnosti.
Z uvedeného vyplývá kombinace přístupu chronologického s věcným hlediskem. Práce je
logicky strukturovaná.
V úvodu v podstatě uvedený cíl „sledovat proměnu poměrů v tvarůžkářském odvětví,
podnikatelské činnosti v něm a konzumních zvyklostí společnosti pod vlivem stupňujících se
státních zásahů do ekonomiky až do konečného převzetí výroby státem a znárodnění
provozoven“ se podařilo autorovi práce splnit.
Z drobných připomínek lze doporučit ve větší míře uvádět zkrácené citace již jednou
citovaných prací. Pozor na nesprávně uvedený tvar „viz.“ – nejedná se o zkratku, ale o
imperativ od slovesa vidět (viz, vizte), tedy správně „viz“. V případě citování

z nepublikovaných pramenů doporučuji předřadit číslo archivního kartonu před inventární
číslo či signaturu.
Se závěry práce lze souhlasit. Ocenění zasluhuje vylíčení a analýza postupného
začleňování tvarůžkářského průmyslu do státem řízené ekonomiky, kdy takto specifický
produkt „nezapadal“ do obecně pojatých znárodňujících kritérií, a to dokonce ani ve druhé
vlně (tedy v roce 1948). Práci je možné považovat za příspěvek, který doplňuje naše poznání
o situaci regionálně specifické výroby od konce třicátých let do počátku let šedesátých.
Práci doplňuje bohatá příloha obrazová, tabulková a dokumentační.
Práce podle mého názoru splňuje požadavky kladené na magisterské (diplomové)
kvalifikační práce a plně doporučuji práci k obhajobě.
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