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Předložená bakalářská práce Zuzany Máslové se věnuje historii významného textilního
podniku, který zdaleka překračuje hranice jednoho regionu a navazuje na počátky textilní
výroby v Podkrkonoší. Cílem práce bylo historii zpracovat na základě studia archivních
pramenů, včetně orálních a doplnit ji o získané informace z literatury a soudobé dokumentace.
Autorka bádala ve fondech uložených ve Státním oblastním archivu v Zámrsku, ve Státním
okresním archivu Semily a hovořila s pamětníky bývalého podniku.
Práce je rozčleněna převážně chronologicky a mapuje složitý organizační vývoj od samého
počátku Pojizerských bavlnářských závodů až do současnosti, kdy představuje „pokračovatele
Kolory“ v podobě několika drobných společností. Práce je rozdělena do osmi základních
kapitol přiměřeného rozsahu, na závěr doplněna o seznam zkratek a příloh, které vhodně
doplňují zpracované téma. Problematické se jeví zařazení Závěru (Resumé) před seznamem
použitých pramenů a literatury.
Po obsahové stránce je práce vyčerpávající, přímo nabitá informacemi čerpanými jednak
z archivních pramenů a jednak z práce Václava Votočka, bývalého podnikového archiváře a
kronikáře města Semily. Autorce se podařilo nashromážděné informace utřídit a zpřehlednit
navzdory jejich širokému rozsahu a zpřístupnit tak nový pohled na vývoj průmyslového
podniku.
Poněkud slabší stránkou bakalářské práce se jeví stylistika, která vypovídá o nezkušenosti
autorky s koncipováním rozsáhlejšího textu. Ve snaze o přiblížení tématu a obsahu čtenářům
se občas nevyhne hovorovým výrazům nebo přirovnáním. Také některé myšlenky či zajímavá
témata bývají místy násilně ukončena, což je škoda, neboť práce je jinak celkem čtivá a
zajímavá.
Na dobré úrovni je stránka technická, v práci se nevyskytují pravopisné chyby nebo překlepy,
s výjimkou výše uvedených výhrad ke stylistice. Studentka evidentně věnovala jejímu
sestavení patřičnou pozornost, přestože umístění závěru neodpovídá pravidlům ÚHV.
Práci jako celek lze hodnotit velice pozitivně, studentka prokázala schopnost práce s prameny
a literaturou a dovést svůj výzkum ke zdárnému konci. Předložená práce odpovídá
požadavkům kladeným na závěrečnou páci bakalářského studia a ocenit lze zejména množství
a hloubku zpracovaných informací. Vypovídá o zájmu studentky o zvolené téma i obor studia.
Bakalářskou práci Zuzany Máslové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi
dobrou.
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