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A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek výborně 

Metodologie práce výborně 

Koncepce a struktura práce výborně 

Práce s prameny výborně 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení výborně 

Invenčnost a původnost výborně 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou výborně 

Poznámkový aparát výborně 

Formální struktura práce výborně 

Stylistická a jazyková úroveň výborně 

Přílohy (pokud jsou) výborně 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 



                             

 

 

 

 

 
 
Klikněte sem a zadejte text. 

 

C) Celkové zhodnocení 

Práce se zabývá tématikou existence dynamitky v Zámkách u Prahy (dnes Praha) od jejího 

vzniku do konce existence jako závodu na výrobu výbušnin (1927), jeho majitelů a 

provozovatelů v širších souvislostech. Práce je založena na studiu nepublikovaného 

archivního materiálu, dobového tisku, dobové i současné odborné literatury. Ze 

zpracování  práce je vidět, že autorovi je téma blízké a že přistupoval ke zpracování s velkým 

zaujetím. Ocenění zasluhuje také jazyková vybavenost autora a schopnost orientovat se 

v německy psaných oficiálních dokumentech 2. poloviny 19. století. Při zpracování tématu se 

vynořila další dílčí témata, jako např. využití provozního odpadu pro produkci hnojiv 

v nedaleké továrně, úzce spjaté s dynamitkou.  

 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Bakalářská práce pana P. Jandeka byla zpracována na základě schváleného zadání. Autor byl 

v pravidelném styku s vedoucím práce. Vyzdvihnout lze svědomitý přístup autora ke 

zpracování dané problematiky a vyhledávání dalších zdrojů informací. Přestože se čas od času 

objevují popularizační články o této továrně, většinou se jedná jen o převyprávění známých 

informací včetně chyb a nepřesností. Předložená práce přináší zásadní nové informace, které 

se autorovi podařilo získat a posunuje naše bádání o této firmě. Text je logicky strukturován. 

Poznámkový aparát je v souladu s pravidly citování. Práce je příspěvkem jak pro dějiny 

podnikání, tak i pro transfer inovací a pro industrializaci českých zemí. Z úrovně 

zpracování  lze vyčíst, že autorovi je téma blízké a že se mu velmi věnoval. Ocenění zasluhuje 

také autora jazyková vybavenost. Při zpracování tématu se objevila další dílčí témata, kterým 

se autor také věnoval (např. neznámý provoz na výrobu hnojiv v nedaleké továrně, avšak úzce 

spjaté s dynamitkou či problematika bezpečnosti, resp. nebezpečnosti provozu).  

 

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

Možnosti dalšího rozvíjení tématu. 

 



                             

 

 

 

 

 
 
3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně 

 

 

V Praze, dne 30. srpna 2019 

 

Podpis prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 

 

 


