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A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek dobře 

Metodologie práce dobře 

Koncepce a struktura práce velmi dobře 

Práce s prameny výborně 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení výborně 

Invenčnost a původnost velmi dobře 

 

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

komentářem: 

Uchazeč si v rámci své bakalářské práce vytkl za cíl chakterizovat hospodářský vývoj okresu 

Čadca v meziválečném období, a to především s ohledem na probíhající modernizační 

procesy (elektrifikace, dopravní infrastruktura ad.). Ve svém výzkumu se opřel o primární 

archivní materiály, konkrétně o zápisy schůzí Okresního živnostenského společenstva v Čadci 

a dále o statistické prameny. Seznam odborné literatury by bylo žádoucí obohatit o tituly 

zabývající se dynamikou vývoje meziválečné ČSR, které by umožnily zasazení 

hospodářského vývoje okresu Čadca do širších vývojových trendů, případně jeho srovnání 

s dalšími okresy ČSR, rovněž bych doporučila využití dobového  periodického tisku 

(regionálního či odborného). Metodologie není v úvodu práce adekvátně rozpracována.    

Autor výstižně podchytil specifické podmínky okresu Čadca (přírodní podmínky, 

demografie), díky nimž se řadil k nejzaostalejším v ČSR (absence průmyslu, zaostalé 

zemědělství). Analýzou zápisů Okresního živnostenského společenstva se mu podařilo 

charakterizovat spektrum problémů aktuálně řešených na úrovni tohoto společenstva, 



                             

 

 

 

 

 
 
detailnější pozornost je věnována např. problematice hostinské a výčepnické živnosti, hrozbě 

Baťovy konkurence, cenám elektrické energie či iniciativám k založení nového peněžního 

ústavu v Čadci. Právě s ohledem na zvolenou pramennou základnu výsledný hospodářský 

obraz nepůsobí (ani nemůže působit) zcela vyváženě, na okraji zorného pole výzkumu zůstaly 

některé významné aspekty (v kontextu modernizace např. zavádění strojové techniky a 

chemizace v zemědělství). Otázkou navíc zůstává, které modernizační a racionalizační trendy 

se na úrovni okresu Čadca vůbec neprojevily či zůstaly zcela okrajovou záležitostí a přitom 

náležely k chakteristickým jevům uplatňujícím se v hospodářství meziválečného ČSR 

(vodovodní sítě? kanalizace? telefonní síť?).   

Ve stručném závěru autor označil za základní retardační faktor hospodářského vývoje 

okresu Čadca absenci průmyslu, současně však konstatoval nesporné uplatňování některých 

modernizačních trendů ( především eletrifikace). Ze závěru zcela nevyplývá, zda vznik ČSR 

zapůsobil v kontextu hospodářského vývoje okresu Čadca jako impuls ve smyslu urychlení 

modernizačních procesů (důsledek působení hospodářsky vyspělejších českých zemí) či zda 

vývoj v podstatě kontinuálně navazoval na předválečné trendy a modernizační tempo zůstalo 

nezměněno.  Efektivitu působení Okresního živnostenského společenstva v Čadci vyhodnotil 

autor jako limitovanou, v rovině prosazování velkých projektů byla nízká.    

 

B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou velmi dobře 

Poznámkový aparát velmi dobře 

Formální struktura práce velmi dobře 

Stylistická a jazyková úroveň výborně 

Přílohy (pokud jsou) velmi dobře 

 

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

komentářem: 

Z hlediska formálního splňuje práce standardy kladené na atestační práce tohoto typu.  Práce 

je ve srovnání s dalšími pracemi spíše skromnějšího rozsahu (ca 50 NS). V případě příloh 



                             

 

 

 

 

 
 
(sestaveny na základě archivního materiálu) by bylo žádoucí funkčně propojit s vlastním 

textem. Jako výbornou hodnotím jazykovou a stylistickou úroveň. 

 

C) Celkové zhodnocení 

 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Téma bakalářské práce bylo instrumentálně zvoleno s ohledem na plánovaný výzkum 

uchazeče v magisterském cyklu. Práci lze v kontextu současného výzkumu hodnotit jako 

celkově přínosnou – je založená na původním pramenném materiálu, v práci s ním autor 

jednoznačně prokázal schopnost kritické práce s pramenem a jeho interpretace.  

Konstruovaný obraz regionu je limitován materiálem, který měl autor k dispozici, původní cíl 

zachytit hospodářský vývoj okresu v jeho komplexnosti a v širším kontextu dynamiky vývoje 

meziválečné ČSR tak zůstává naplněn jen částečně.  Navrhované snížené hodnocení práce 

souvisí především s nedostatečným metodologickým zakotvením, s jistou disproporcí mezi 

deklarovaným cílem práce a jeho naplněním. 

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou velmi dobře 

 

 

V Praze , dne 31.8.2019 

 

Podpis PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D. 

 

 


