
Vyjádření školitele PhDr. Martina Minaříka  k průběhu studia a k disertační práci 

“ Státní hospodářský plán v poválečném Československu. Produkce a spotřeba piva v 

letech 1945–1961” 

předkládané v roce 2020 na Ústavu hospodářských a sociálních dějin 

 

I. Hodnocení celého doktorského studia 

 Martin Minařík náleží k mým nejtalentovanějším studentům posledních dvou desetiletí. Tradičně 

jevil zájem o hospodářské dějiny. V rámci bakalářské práce zpracoval dějiny Akcionářského pivovaru 

na Smíchově 1869-1918, v magisterské práci pokračoval na tématu pro období let 1918-1948. Texty 

pak zhodnotil v podobě monografie o dějinách akcionářského pivovaru vydané knižně roku 2017 pod 

názvem „V národních barvách: akcionářský pivovar na Smíchově v letech 1869-1945“. Adept absolvoval 

několik studijních a badatelských pobytů v zahraničí, publikoval několik badatelsky hodnotných studií. 

Vyzdvihl bych zejména komparativní studii o spotřebě alkoholu v socialistickém Československu a 

Německé demokratické republice zpracovanou v rámci grantu UK, kde představil spotřebu alkoholu 

nejen jako problém ekonomický, ale i sociální a politický. Aktivně (s příspěvkem) se zúčastnil řady 

workshopů a konferencí, spolupracoval i na výzkumných projektech řešených na Ústavu 

hospodářských a sociálních dějin, naposledy na výzkumu německého agrarismu v českých zemích.  

Kompetentně se podílel na výuce hospodářských a sociálních dějin, samostatně opakovaně vedl cvičení 

ke kurzovní přednášce. 

 Své studijní povinnosti plnil adept spolehlivě a bez podstatnějších problémů. Při závěrečné textaci 

projektu však adept se školitelem nekomunikoval (fakticky 2 roky), posléze požádal o dílčí úpravu 

tématu posouvající je blíže k problematice plánování, jež mu byla schválena. Vedoucí práce tak měl jen 

minimální možnosti dílo ovlivnit.  

II. Celkové zhodnocení disertační práce  

 Velkým kladem předložené disertace je její hluboké pramenné založení, a to primárně na 

archívních dokumentech. Nic na tom nemění skutečnost, že další relevantní archivní dokumenty jsou 

uvězněny v nezpracovaných registraturách, a tudíž jsou badatelsky nedostupné. Vcelku solidně zvládl 

doktorand i základní literaturu vztahující se k tématu.  Strukturou a pojetím není dílo totožné s 

původním záměrem. Je v mnoha směrech nedotažené. Vykazuje známky spěchu při dokončování. 

Obsahem není zcela konsistentní. Plán je v něm evidentně naddimenzován, ostatně rozsahem je 

zbytečně naddimenzována celá práce. Podle mého názoru by to, co disertant napsal o pivovarnictví, 

jako kvalifikační práce postačovalo, výsledný celek by působil kompaktněji. Někdy méně bývá více. 

https://aleph.nkp.cz/F/7NURV83LE787K433ICMKVH6XCQ32NRVVFY23T6UVFX6NEQJTIQ-36178?func=full-set-set&set_number=092768&set_entry=000030&format=999


Rozpracovávání plánovacích technik si mohl "ponechat" do budoucna. Vysvětlení a periodizace období 

let 1945-53 (zařazení a pivovarnictví do politického a hospodářsko-sociálního vývoje) jsou podle mého 

názoru poněkud zjednodušující.  Ve vztahu k majoritnímu názoru v historiografii bych je označil za 

alternativní. Dílo přináší řadu cenných a zajímavých postřehů. Rád bych připomněl jeden ze závěru 

práce: „Sofistikovanost represivních metod komunistického režimu neměla ovšem paralelu s 

metodami řízení ekonomiky. Vysvětlení, že k určitému ekonomickému opatření došlo v době mocenské 

hegemonie komunistické strany bez intence a vyplynulo náhodně z technického procesu je […] ve 

většině případů nejpravděpodobnější variantou.“ 

III. Závěr  

Práce Martina Minaříka je nepochybně výsledkem seriózní badatelské práce, jenž přináší solidní pohled 

na problematiku vývoje pivovarnictví po druhé světové válce. Po dopracování může být i publikována. 

 

Předloženou disertační práci předběžně klasifikuji jako prospěl. 

Praha, 5. června 2020                                       Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. 

 

 

 


