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Akademický rok: 2018/2019

Jméno a příjmení studenta: Prokop Jandek
Identifikační číslo studenta: 15446528

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie
Identifikační čísla studia: 502576

Název práce: Dynamitka Alfreda Nobela v Zámcích u Prahy za monarchie a v
první Československé republice

Pracoviště práce: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí práce: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Oponent(i): PhDr. Jan Hájek, CSc.

Datum obhajoby : 09.09.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Student představil obsah bakalářské práce, která se zabývá

působením Nobelova koncernu v českých zemích i dalších zemích v
Rakousko-Uhersku. Práce se věnuje dosud nezpracovanému tématu
(továrne v Zámcích u Prahy) a je postavena na výzkumu primárních
archivních pramenů a tisku, jako i publikovaných archivních
materiálů. Přínos své práce vidí kupříkladu v analýza postojů k
tomuto novému odvětví, analýze etnických kontextů problematiky,
jako i v jiných dílčích tématech.
Školitel prof. Jakubec vyzdvihl přínos a kvalitu práce, navrhuje
hodnocení výborný.
Oponent dr. Hájek vyzdvihl kvalitu práce a upozornil na některé
drobné výtky, kupříkladu v kontextu citačních návyků. Navrhuje
hodnotit práci jako výbornou.
Dr. Michela se zeptal na etnické momenty problematiky, kterou
student přesvědčivě zodpověděl.
Dr. Hájek se zapojil do diskuse o etnické praxi v druhé polovině 19.
století a upozornil na možnost studia pramenů ve Švédsku.
Dr. Pešta se zeptal na výzkum neštěstí/výbuchů dynamitu, kterým je
v bakalářské práci věnován veliký prostor. Student upozornil, že
specifikum v tomto případu spočívá v reakci obyvatelů.
Student přesvědčivě zodpověděl všechny dotazy i v rámci diskuse.
Komise se shodla na hodnocení výborně, přičemž se účastníci zhodli,
že práce ci zasluhuje publikování.
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Klasifikace obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (přítomen) ............................

Členové komise: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. (přítomen) ............................

 Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (přítomen) ............................
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