
Oponentský posudek na diplomovou práci

sl. Bc. Dominiky Jurekové „Technika a způsob těžby uhlí v Československu 

v letech 1918-1938“, UK FF, Praha 2012, 116 stran včetně příloh. 

Diplomová práce předložená sl. Dominikou Jurekovou „Technika a způsob 

těžby uhlí v Československu v letech 1918-1938“ je založena na analýze technologie 

těžby hnědého a černého uhlí v meziválečném Československu. Práce využívá 

nepublikovaných archivních fondů NA Praha, tištěných pramenů a dobové (např. 

Báňský svět) a současné odborné literatury. Ocenění zasluhuje snaha o postižení 

nejen celého meziválečného období, ale i problematiky těžby v širších politických a 

dalších souvislostech. 

Autorka se musela vypořádat s faktem, že se jedná o složité téma na pomezí 

hospodářských dějin, dějin techniky a právních dějin a současně problematice 

dobývání uhlí byla věnována pozornost řadou autorů. Lze konstatovat, že se autorce 

práce podařilo najít prostor pro doplnění našich znalostí z oblasti hornictví a 

prokázala znalosti nejen obecného hospodářského a technického vývoje, ale zvládla 

i odbornou terminologii. 

Největší zásluhu práce lze spatřovat v úsilí o komplexnost zpracování tématu 

z řady úhlů (celostátní úroveň, hnědé i černé uhlí, vybavenost dolů a technologie 

těžby) a doplnění některých méně známých skutečností z oblasti technologie těžby 

uhlí. Velmi oživující je kapitola věnovaná prvnímu pražskému veletrhu báňského 

průmyslu. Přirozeně, že se prací problematika báňské těžby nevyčerpala.

Můžeme konstatovat, že práce je logicky strukturovaná. Tvoří ji vyjma úvodu a 

závěru pět kapitol s řadou podkapitol: uhelné hospodářství po vzniku ČSR, aktivní 

uhelné pánve, metody dobývání, technická vybavenost dolů a první báňský trh. 

Práce se může stát přínosem k hospodářským dějinám, zejména k dějinám techniky. 

Práce je výsledkem svědomitého přístupu ke zpracování nelehkého tématu. Práce 

obsahuje přehled báňských podniků a přehled dobově využívaných metod dobývání 

uhlí. Ocenění zasluhuje kvalitní obrazový doprovod práce, názorně dokumentující 

vývoj báňské techniky, zejména z dobové odborné literatury.



Práce splňuje požadavky obsahové i formální, kladené na diplomovou práci a 

plně ji doporučuji k obhajobě.

Navrhuji výborně.

Praha, 23. května 2012

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
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