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Datum obhajoby : 09.09.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Student představil obsah bakalářské práce, věnované hospodářskému

vývoji okresu Čadca. Vývoj okresu vsadil do širších vývojových
trendů, soustředil se na popsání a interpretaci sociálních a
hospodářských rozměrů modernizace. Práce je postavena na
výzkumu primárních pramenů, poukazuje však na limity nejméně
hospodářsky vyvinutého regionu na Slovensku.
Školitelka dr. Štolleová představila studenta a jeho dlouhodobější
výzkumný záměr, přičemž práci v kontextu současného výzkumu
hodnotila jako přínosnou, pramenně i interpretačně dobře
zvládnutou. Upozornila i na několik nedostatků. V práci postrádala
odpověď na otázku, do jaké míry zapůsobil vznik ČSR na región?
Položila otázku, jako přesně student Hrtus definuje modernizační
proces. Navrhla hodnocení práce velmi dobře.
Oponent prof. Jakubec upozornil na drobné nedostatky, kupř. aj že v
seznamu literatury chybí některé práce, jako i na zásadnější věci jako
absence lokálně-politického kontextu. Navrhuje hodnocení dobrý.
Student zodpověděl otázky školitelky a oponenta.
Dr. Michela se zeptal na průběh archivního výzkumu a metody
výběru archiválií, upozornil na nedostatek sekundární literatury k
tématu.
Dr. Štolleová, upozornila, že porozumění tématu by napomohl
komparativní výzkum a zeptala se, které lokality by bolo možné
srovnávat. Student upozornil, že se částečně zabýval regiony
Valašska, Vsetínska, které jsou podobné (míra zalesnění).
Student přesvědčivě zodpověděl všechny dotazy v rámci diskuse.
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