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Jméno vedoucího (oponenta) práce: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 

___________________________________________________________________________ 

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 zčásti mohl navázat na poznatky, které získal při psaní své bakalářské práce. V případě 

práce magisterské byla ovšem heuristika provedena mimořádně důkladně. J. Rampas přitom 

nevycházel jen z důkladné znalosti vydaných pramenů, literatury a tisku, ale využil i 

nepublikovaných dizertací a především archivních zdrojů uložených dnes v Hannoversku a 

Anglii. Je však škoda, že alespoň v úvodu práce tyto zdroje podrobněji nerozebral po obsahové 

i faktografické práce a že v seznamu pramenů a literatury je uveden jen soupis pramenů bez 

odkazů na jednotlivé fondy. Tento drobný nedostatek ale autor napravuje v poznámkách pod 

čarou.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

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 
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Stručné hodnocení: 

Volba cíle a obsah studie zcela odpovídá zadání. Tomuto cíli byla také přizpůsobena použitá 

metodologie.  

___________________________________________________________________________ 

 

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

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 

 

Stručné hodnocení: 

Po formální i obsahové stránce je struktura práce logická a odpovídá jak typu práce 

(bakalářská), tak využité, byť nedeklarované metodě.  

___________________________________________________________________________ 

   

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: 

Analýza použitých zdrojů je v úvodu práce provedena spíše na okraj. To ale není na škodu věci, 

protože Jan Rampas tyto otázky řeší ad hoc ve chvíli, kdy se určitý „problém“ objeví v textu. 

Přitom osvědčuje svou mimořádnou odbornou znalost studovaného tématu, která mu umožňuje 

komparovat jednotlivé zdroje.  

___________________________________________________________________________ 

 

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 1 
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5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

Jak po stylistické, tak pravopisné stránce je práce zpracována mimořádně precizně. Naprosto 

netradiční, ale pro pečlivost Jana Rampase možno říci typický, je dodatek k práci označený jako 

„errata“, ve které koriguje své překlepy a drobné chyby.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Diplomová práce Jana Rampase Hannoversko mezi Británii a Pruskem je mimořádně 

kvalitní studií zabývající se jedním ze zlomových okamžiků německých dějin. Autor v celém 

textu prokazuje znalost zkoumané problematiky, byť se někdy neubrání jasně 

prohannoverským sympatiím. Musím také vyzdvihnout precizní heuristickou analýzu, 

hlubokou znalost zkoumané problematiky a v neposlední řadě také kultivovaný jazyk práce. 

Nedostatky jsou zcela marginální a autor je navíc v naprosté většině sám opravil v části errata. 

Jsem přesvědčen, že práce Jana Rampase, nejen splňuje nároky kladené na diplomové práce, 

ale také je v mnoha ohledech překračuje. Studii proto plně doporučuji k obhajobě a zároveň ji 

doporučuji (po splnění formálních náležitostí) uznat jako práci rigorózní.  

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Jak byl v Hannoversku přijímán rozpad unie s Británií? 

Jaký byl postoj hannoverských elit k pruským snahám o sjednocení Německa? 

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: 

výborně 

 

 

Datum: 2. ledna 2019    Podpis: 


