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Celkové hodnocení (slovně) 

 

K. Kroupová věnovala regionálním hospodářským dějinám již svou bakalářskou práci, v níž 

se soustředila na fenomén cvočkářství, její diplomová práce je logickým navázáním na původní 

výzkum. Ujala se vcelku ambiciózního plánu vykreslit „hospodářský“ život Hořovic do roku 1945. 

Stojí na pomezí hospodářských dějin a dějin každodennosti, přičemž by bylo dobré se v úvodu 

k otázkám metody a badatelských nástrojů vyjádřit pečlivěji. Stejně tak se postavit k pojmu jako 

např. „industrializace“ společnosti v 19. století, vhodné by bylo přesněji vymezit region, rozšířit svou 

pramennou základnu např. o statistické materiály, hospodářské jednoty tad. Z primárních pramenů se 

opírá o několik málo fondů, resp. 5 kartonů (SoKA Beroun, SOA Praha), K. Kroupová také provedla 

sondu do dobového tisku, shromáždila celou řadu dobových publikací. Zásadní oporou v jejím 

výzkumu se pak stal i soukromý archiv Václava Merhauta. Badatelským limitem byla 

nezpracovanost předmětných fondů a tudíž jejich nezpřístupnění.  

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první autorka sleduje průmyslový a hospodářský 

život spojený s výrobou železa, v druhé pak pozornost stáčí na „vodu“ a drobný průmysl, resp. různé 

drobné aspekty hospodářského života.  

V úvodu píše, že hlavním cílem jejího snažení bylo „poskytnout ucelený přehled“ (s. 6). To se 

jí jistě podařilo, byť by bylo bezpochyby zajímavé sledovat zkoumanou problematiku více do 

hloubky a nezůstat na povrchu sledovaných jevů. Výborným výchozím bodem mohl být seznam 

živnostníků v Hořovicích v letech 1930-1940 (s. 75).  

Práce však splňuje nároky kladené na podobný typ závěrečných prací a k obhajobě ji doporučuji.  
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