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Průběh obhajoby: 10:00 Předseda komise prof. Ivan Jakubec zahájil obhajobu,
představil sebe a přítomné členy komise. Přítomným pak představil
studenta.
10:05 Student seznámil přítomné s tezemi své disertační práce a
přehledně svou práci představil. Seznámil komisi s dominantními
faktory pivovarského průmyslu, dopady spotřeby piva na
obyvatelstvo, problematikou alkoholismu, státním hospodářským
plánem. Zmínil problém s nepřístupností archivních fondů
plánovacích komisí apod. Přehled pramenné základny a její kritické
zhodnocení.
Student představil strukturu práce, poukázal na snahu provázat téma
s pivovarským průmyslem, formuloval teze o vývoji pivovarského
průmyslu, ekonom. systém třetí republiky, vázané vklady, reformní
pokusy v rámci pivovarského průmyslu, státní hospodářský plán a
jeho dopady na oblast pivovarského průmyslu.
10:18 Školitel prof. Eduard Kubů seznámil komisi se svým
stanoviskem. Zhodnotil dlouholetou práci studenta a jeho spolupráci
s ÚHSD. Vztah k materiálu, důkladnost zpracování, snahy o
interpretaci. Student v závěru studia požádal o úpravu tématu, která
byla schválena přes výhrady školitele. Text práce školitel cení z
hlediska otevírání dalších oblastí k diskusi na odborné úrovni.
Školitel doporučil práci k obhajobě.
10:23 Oponent prof. Drahomír Jančík doporučil práci Balcarovu jako
východisko pro dané téma, zejména v otázce managementu. Ocenil
rozsáhlý záběr pramenné základny, řadu tezí inspirujících k odborné
diskusi, heuristiku. V části práce týkající se státního plánování zmínil
oponent nedostatek literatury, která je však k problému velmi obtížně
dostupná. Zmínil obtížnost interpretace Maiwaldovy práce, a
částečné nepochopení této práce, dále absenci institucionálního
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zastřešení v první části práce. Oponent zmínil problematičnost
širokého záběru práce. Téma je velmi obtížné, obsáhlé, navzdory
tomu má práce výpovědní hodnotu, v oblasti pivovarství je student
skutečně odborně na výši. Oponent předloženou disertační práci
doporučil k obhajobě.
10:35 Prof. Jakubec přečetl posudek oponenta doc. Tomáše Vilímka,
který se omluvil z rodinných důvodů. Dvě základní linie práce,
odpovídající dvěma analytickým celkům. První se týká problematiky
socialistické transformace v Československu 1945-1953, v druhé
části se autor věnuje zásadnějším pokusům o modifikaci systému
plánování. Oponent vytkl např. nedostatečné zpracování vlivů
sociálního hnutí a nátlakových akcí KSČ, doporučil k tomuto
problému knihu Lenky Kalinové. V některých částech práce podle
oponenta autor sklouzává k příliš podrobnému popisu, některé části
práce jsou poněkud přesyceny statistickými údaji. Oponent zároveň
ocenil primární archivní výzkum, doplněný velmi obsáhlým
souborem tištěných pramenů a periodik. Práce poskytuje ucelený
pohled na vývoj pivovarského průmyslu ve sledovaném období a
umožňuje sledovat proměny hospodářské, sociální a politické situace
v rámci tohoto odvětví. Oponent doporučil předloženou disertační
práci k obhajobě.
11:00 Student postupně reagoval na oponentské posudky. Nejprve se
věnoval poznámkám prof. Jančíka. Uznal námitku týkající se kritiky
Maiwaldových teorií, poté vysvětlil důvody časového vymezení
tématu. V otázce hmotného zásobování student souhlasil s námitkou,
že kořeny problému sahají až do protektorátu, stejně jako s nutností
zabývat se činností centrálních institucí. Vysvětlil komisi důvody,
které ho vedly k zestručnění těchto pasáží práce.
11:07 Prof. Jančík reagoval na vyjádření studenta k posudkům a
doplnil několik poznámek, zejména k závěru práce, k periodizaci
tématu a plánování.
11:10 Prof. Jakubec vyzval studenta k zodpovězení otázek,
uvedených v oponentském posudku doc. Vilímka. K otázce č. 1
student uvedl, že se problému věnoval, nakolik to bylo možné. Ad 2,
student narazil na problém GDPR, a materiály mu z tohoto důvodu
nebyly zpřístupněny. Ad 3, student stanovil tezi o politické podobě
ředitelských funkcí, stejně jako o funkci náměstků. Prof. Kubů s tezí
studenta souhlasí. Prof. Jančík upozornil na zákon z podzimu 1948,
kde bylo uvedeno, že ředitel musí být bolševický kádr, náměstek
musí být odborník. Ad 4, materiály státní bezpečnosti nebyly
využity, protože tuto problematiku hlouběji nezkoumal. Ad 5,
výsledky exportu nehrály podle studenta pro jednotlivé podniky
zásadnější roli, výnosy získal Podnik zahraničního obchodu.
11:18 Předseda komise zahájil diskusi.
V diskusi vystoupili Dr. Štolleová, prof. Kubů, prof. Jakubec, prof.
Jančík, prof. Efmertová.
Dr. Štolleová položila dotazy: Figuruje nějak v práci Ministerstvo
zemědělství? Došlo k rozpadu kompetenční sítě z doby války?
Důsledky? Student reagoval, že Ministerstvo zemědělství v práci
nefiguruje. Ano, téma bude v budoucnu potřeba provázat s
protektorátním hospodářstvím.
Dr. Štolleová dále vznesla dotaz, zda se opravdu v poválečném
období jedná o business historii. Student odpověděl, že ne, na
poválečné období se tento termín nevztahuje. Dr. Štolleová se v
dalším dotazu zajímá, zda měli manažeři manévrovací prostor v
podnicích vedených podle státního plánování? Student odpovídá, že
moc prostoru neměli, ale snažili se obcházet státní plán, vyjednávat o
úkolech, exportu, výnosech.
Štolleová odkazuje na obhájenou práci na JČU, obdobné téma v
tužkárenském průmyslu.
Diskuse proběhla na téma státního plánu a jeho skutečného plnění v
průmyslových podnicích v jednotlivých obdobích po roce 1945.
Prof. Efmertová doplnila problematiku PZO, kdy a v jakých
odvětvích vznikají a fungují. Mohou podniky reagovat na poptávku
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ze zahraničí? Mají na to kapacitu? Otázka převoditelného rublu.
Podniky plán nesplňovaly, ale musely odvádět v rámci RVHP. Jako
příklad uvádí pokus Slušovic o výrobu výpočetní techniky pro
zemědělská družstva. Téma k úvaze, zda podobné problémy řešil
pivovarský průmysl.
Prof. Kubů doplňuje úlohu Státního plánovacího úřadu.
11:45 Předseda ukončil samotnou obhajobu a komise zahájila
neveřejné zasedání o kvalifikaci obhajoby disertační práce.
Předseda komise seznámil studenta a přítomné s výsledkem
obhajoby: počet členů komise – 5, přítomno členů komise – 5,
kladných hlasů – 5, záporných hlasů – 0. Hlasovalo se tajně.
Obhajoba disertační práce byla klasifikována: prospěl.

Zapisovatel: Mgr. Marcela Starcová, PhD.

Klasifikace obhajoby: prospěl/a (P)

Předseda komise: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. ............................
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 prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. ............................
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