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Jméno vedoucího (oponenta) práce: Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 

__________________________________________________________________________________ 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  1 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  1 

 

Stručné hodnocení:  

Autor využil značné množství vydaných pramenů i odborné literatury. Kromě palety a 

rozsahu pramenů zaslouží mimořádné ocenění rozsáhlé využití dobových publikací a 

memoárů, z hlediska cíle výzkumu velmi cenných. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 1 

 

Stručné hodnocení: 

Volba cíle práce zcela odpovídá zadání, je dobře promyšlená. Metodologický přístup autora je 

adekvátní tématu. 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 
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3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 

 

Stručné hodnocení: 

Struktura práce je logická a vyvážená, odpovídá metodám, které autor použil. 

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1 

 

Stručné hodnocení: 

Autor velmi důkladně a kriticky zhodnotil použité prameny a literaturu, k prezentaci tématu 

přistupuje s velkou znalostí věci. Vzájemnou souvislost pramenů a literatury interpretuje 

správně. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 2 

5.2 Použitá terminologie 2 

 

Stručné hodnocení: 

Text má ze stylistického hlediska slušnou úroveň, terminologie je adekvátní. Nesporným, byť 

okrajovým, nedostatkem jsou pravopisné chyby, které zůstaly v textu (s. 2, 19, 30, 44, 47, 55, 

65, 90, 102, 133), popřípadě sporadické neopravené překlepy. 

___________________________________________________________________________ 
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6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků:  

Autor si velmi uvážlivě stanovil badatelský cíl, který bezesporu dosáhl. Odborná i slovesná 

stránka textu mají solidní úroveň, struktura práce je promyšlená a vyvážená. Výsledný text 

bezesporu prokazuje dobré odborné dispozice autora, jeho přístup je kritický a věcný. 

Výsledek je rovněž cenný tím, že se jedná o zpracování tématu, jemuž česká historiografie 

zatím téměř nevěnovala pozornost. V textu zůstaly jen velmi ojedinělé věcné chyby a 

nedostatky (například známý politik se nejmenoval „von (und) zu Stein“ (s. 29), ale vom und 

zum Stein; není pravda, že “prvním pruským králem se stal až Fridrich Vilém I (1688 – 

1740)“- tím se stal v roce 1701 kurfiřt Fridrich III., králem jako Fridrich I. (1688–1701 

kurfiřt, 1701–1713 král). Palmerston nebyl konzervativec (s. 70); formulace „zastavit platnost 

Navigačních akt“ (s. 107) je přinejmenším zavádějící. Předně termín je třeba překládat jako 

„Zákon o plavbě“, od 14. století bylo přijato v Anglii množství zákonů o plavbě (asi 

nejznámější je z roku 1651), takže by bylo vhodné upřesnit, o který zákon jde. V bibliografii 

v rubrice „Nevydané a vydané prameny“ není šťastné uvést jen archivy a doplnit poznámkou, 

že bližší informace jsou v poznámkách. Přinejmenším by bylo vhodné, kdyby autor uvedl 

fondy, které prozkoumával. Uvádět přehled novin po jednotlivých číslech je poněkud 

nadbytečné. Uvedené nedostatky jsou jen okrajového významu, v každém případě se jedná o 

práci vysoké kvality. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

1) Jaký byl vztah hannoverské politické špičky k Bismarckovi? 

2) Jak se stavěli hannoverští liberálové ke snahám sjednotit Německo pod vedením Pruska? 

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: výborně 

 

 

 

Datum: 28. 12. 2018                                Podpis: Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 


