
UNIVERZITA KARLOVA
Filozofická fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba závěrečné práce

Akademický rok: 2019/2020

Jméno a příjmení studenta: Bc. Daniel Kyselka
Identifikační číslo studenta: 70684030

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie - hospodářské a sociální dějiny
Identifikační čísla studia: 545115

Název práce: Vysocí úředníci v Národní bance Československé v letech
1938-1953

Pracoviště práce: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí práce: doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D.

Datum obhajoby: 17.06.2020 Místo obhajoby: Praha
Průběh obhajoby: Komise seznámila studenta s jeho povinnostmi. Student se sám

rozhodl práci z obhajoby stáhnout, komisi přečetl své vyjádření k
posudkům školitele i oponenta. Pozitivně reagoval na posudky a
sdělil komisi, že by rád přepracoval strukturu práce i obsah
jednotlivých kapitol. Rád by jednotlivé kapitoly přizpůsobil duchu
posudků a více se soustředil na zacílení práce. Věc zdůvodnil
obtížemi spojenými s prací s nezpracovanými prameny a také svými
zdravotními obtížemi. Komise rozhodla přiložit vyjádření jako
přílohu k zápisu. Následně oponent představil svůj posudek, kde vidí
řadu přešlapů z formálního, interpretačního a obsahového hlediska,
doporučil věnovat více pozornosti první a závěrečné kapitole a více
se soustředit na ústřední teze. Vyjádřil mínění, že text působí psaný
ve spěchu. Následně v zastoupení vedoucí práce představil svůj
posudek. Dle školitele je rovněž nutné přepracovat strukturu, některé
kapitoly vypusit a jiné prohloubit. Školitel také vyjádřil svou
nespokojenost s tím, že student práci s ním v průběhu nedostatečně
konzultoval.
Komise dospěla k závěru, že v této podobě práce nemůže být
obhájena a doporučuje ji k přepracování. Student s tímto souhlasí.
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