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Obsáhlá bakalářská práce pana Mgr. Jakuba Ondráška „Hanuš Karlík (1850-1927) je
nazvána velmi stroze, avšak současně velmi výstižně. Práce je věnována životním a
pracovním osudům jednoho z našich nejvýznamnějších představitelů cukrovarnictví.
Práce je založena především na studiu nepublikovaných archivních materiálů (ANM),
publikovaných prací Hanuše Karlíka a na studiu dobové a současné odborné literatury.
Ocenění zaslouží snaha po celistvém uchopení příběhu H. Karlíka. Práce je tematicky i úrovní
zpracování příspěvkem k hospodářským a sociálním dějinám, k dějinám elit a dějin
podnikání, k dějinám techniky a k dějinám cukrovarnického průmyslu.
Práci tvoří kromě úvodu a závěru deset kapitol, které jsou založeny v zásadě na
chronologickém principu. Ocenit lze snahu autora práce o vytěžení alespoň části rozsáhlého a
neuspořádaného archivního fondu díky vstřícnému přístupu vedoucích pracovníků ANM. Na
práci je vidět autorovo zaujetí pro téma a poctivý přístup ke zpracování nelehké problematiky.
Souhlasím s autorovým závěrem, že „jakkoli byl ale Karlík opravdu schopným
odborníkem, jeho pravý talent vězel ve schopnostech komunikace, vyjednávání, organizace a
řízení“. Práce je záslužná i z hlediska poznání formování a vzniku hospodářských elit 19.
století, které ještě působily v meziválečném období. Bakalářská práce na základě životních a
pracovních osudů H. Karlíka dává nahlédnout do jednoho z nejvýznamnějších oborů
průmyslové výroby v českých zemích v 19. i první polovině 20. století a jeho proměn.
Práci lze považovat za přínosnou s předpoklady stát se východiskem i pro další
zájemce o hospodářské a sociální dějiny. Práce je výsledkem soustavného a dlouhodobého
studia dané problematiky. Práci doplňuje obrazová příloha se zajímavými dobovými
vyobrazeními a ukázkami.
Z některých připomínek bych alespoň doporučil zkrátit některá opakování plných
citací publikací, která již byla citována by se dala zkrátit. Práce po nezbytných úpravách podle
mého názoru zasluhuje vydání.

Práce splňuje požadavky obsahové i formální, kladené na bakalářskou práci a plně ji
doporučuji k obhajobě.
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