Oponentský posudek
na diplomovou práci Igora Dostalíka
“Ropný boom v Baku – počátky těžby ropy v kaspickém regionu”
Igor Dostalík si pro svou bakalářskou práci zvolil aktuální téma, zaměřené na analýzu
počátků těžby ropy a ropného boomu v Ázerbájdžánu za carského režimu. Vzhledem
k současnému významu těžby ropy a zemního plynu v Ázerbájdžánu a skutečnosti, že Česká
republika dováží 35 procent ropy právě z této země jižního Kavkazu, je zpracování zvolené
tematiky velmi důležité a potřebné. Vzhledem k celkovému pojetí práce lze konstatovat, že
volba tématu diplomové práce byla správná.
Kolega Dostalík se ve své bakalářské práci pokusil podat ucelený pohled na studovanou
problematiku. Struktura práce se vyznačuje jasnou koncepcí zvoleného tématu, odrážející se
v členění jednotlivých kapitol a v celkové vyváženosti a proporčnosti jednotlivých částí práce.
Autor se drží hlavní linie výkladu. Proto se bakalářské práce zařadila do širšího výzkumu
hospodářských dějin Blízkého východu, kavkazského a kaspického regionu, kde těžba ropy
tvoří hlavní páteř ekonomiky.
V úvodu své práce autor stanovil cíl zpracování tématu a zdůvodnil strukturu práce.
Bohužel v úvodu chybí kritický rozbor použitých pramenů a literatury. Heuristická základna
bakalářské práce je dobrá a reprezentativní. Po formální stránce se bakalářská práce vyznačuje
solidností, technická stránka zpracování je na vysoké úrovni. Členění jednotlivých kapitol je
logické a vychází převážně z chronologického principu. Číslování kapitol je však pro
historickou práci poněkud nestandardní: úvod a závěr zpravidla nebývají číslovány, takže první
kapitola vlastního jádra práce má zde číslo 2.
K obsahové stránce nemám zásadních připomínek. Je třeba připomenout, že autor část
práce již publikoval v Bulletinu Centra ázerbájdžánských a kaspických studií (2014, č. 9, s.
21-25). Jádro práce je rozčleněno do pěti kapitol. První kapitola se zabývá počátky zájmu o
ropu a zahájením těžby v polovině 19. století. Druhá kapitola je zaměřena na rozmach ropného
průmyslu v sedmdesátých letech 19. století. Velmi zajímavá je třetí a čtvrtá kapitola, kde se
autor věnuje osobnostem, které provázely ropný boom a vstoupily do povědomí jako “ropní
baroni“. Jejich aktivity ovlivnily i svéráznou a velkolepou architekturu města Baku. Závěrečná
kapitola osvětluje příčiny úpadku ropného průmyslu v předvečer revoluce 1905, popisuje
rozvoj dělnického hnutí a ukazuje na roli, již v tomto období sehrál Josif Vissarionovič
Džugašvili (Stalin). V závěru kolega Dosalík stručně shrnuje výsledky svého výzkumu.
Závěrem lze konstatovat, že Igor Dostalík ve své bakalářské práci prokázal schopnost
samostatné práce na zadané problematice. Práce splňuje požadavky standardně kladené na
bakalářskou práci a hodnotím ji jako výbornou. Z těchto důvodů doporučuji jeho bakalářskou
práci k obhajobě.
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