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Marek Skala se ujal zajímavého úkolu, zpracovat stručnou, avšak výstižnou kompletní historii 

významné pardubické firmy, známé pod názvem „Fantovka“, dnešní PARAMO a.s. Dějiny 

tohoto podniku nejsou neznámé, v minulosti, i té nedávné, se jim věnovalo několik autorů, 

avšak Marek Skala se pokusil dosud popsané vývojové etapy doplnit zatím nepublikovanými 

materiály z archivních pramenů uložených v SOA v Zámrsku. Svou prací předložil nový pohled 

na tuto firmu, který obohatil krátkým historickým kontextem a pohledem těch, kteří mají 

velký podíl na zachování archivních materiálů. 

V úvodních částech práce čerpal především z literatury, z níž vybíral zejména témata a 

období s bezprostředním vztahem k bakalářské práci. Vytvořil tak potřebné prostředí pro 

rozvinutí tématu ústředního, a sice historii specifické chemické továrny. Krátce připomenul 

známá fakta o Fantových závodech, kterým se věnoval ve své diplomové práci kromě jiných 

Jiří Nechvíle a plynule navázal zpřístupněním informací o vývoji firmy po druhé světové válce 

v podstatě až do současnosti. Snažil se přitom maximálně využít dochované archiválie, dílčí 

publikace a zejména znalostí a podkladů bývalé dlouholeté archivářky podniku Paramo paní 

Šubrtové. Na čtivé a přehledně členěné práci je znát zájem o uvedenou problematiku, 

hloubka propracování a snaha o maximální využití dochovaných pramenů. Doslova mravenčí 

prací se mu podařilo vytvořit zajímavý, vlastní pohled na historii firmy a přirozeně dospěl 

k závěru, že mnoho dalších informací na další zpracování ještě čeká, neboť by bylo daleko za 

možnostmi bakalářské práce. 

Práce je napsána srozumitelně, téměř bez chyb a překlepů, stylisticky vyváženě. Občasné 

neobratnosti jsou zcela zanedbatelné (přeci jen pozor na str. 45 „podnik po celý 

socialismus“). Po technické stránce je práce na celkem dobré úrovni, je doplněná seznamem 

zkratek a několika přílohami. Možná by stálo za vysvětlení, jaký význam má uvedení otisků 

razítek (z hlediska archivního, jedná se o dotaz, nikoliv kritickou poznámku) a jaký autor 

vnímá rozdíl mezi závěrem a resumé (?). 

Co se týká rozsahu využitých pramenů a literatury, pro práci bakalářského typu je dostačující 

a jejich vzájemnou kombinací vznikla práce na velmi slušné úrovni. Student prokázal, že je 

schopen samostatné práce s různorodými zdroji, dokáže pojmenovat problematické oblasti a 

hledá oporu v historických skutečnostech. 

Předložená práce není zcela bezvadná, avšak zaslouží si uznání za způsob svého zpracování i 

odpovědný přístup ke studiu. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji ještě jako výbornou. 
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