
                             

 

 

 

 

 

Ústav světových dějin  

Ústav světových dějin 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

Tel.: (+420) 221 619 207 
 

usd@ff.cuni.cz 
http://usd.ff.cuni.cz 
 
 

   
 

Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta: Jakub Mazanec 

Název práce: Vodní projekty na Nilu v 19. století a jejich význam v britsko-

francouzských vztazích 

Jméno oponenta práce: doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. 

 

1. Heuristika  

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  1 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  1 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému  

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 1 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hodnocení struktury práce  

3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 
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4. Hodnocení kvality textu práce  

4.1 Analýza pramenů a literatury 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování  

5.1 Stylistika a pravopis 2 

5.2 Použitá terminologie 1 
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6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Předložená diplomová práce je vynikající analýzou zvolené problematiky. Student dokázal 

zpracovat velmi komplikované téma brilantním způsobem, kdy s využitím velkého množství 

archivních i publikovaných primárních pramenů zahraniční provenience a odborné literatury 

v několika jazycích vysvětlil velmi přehledným způsobem význam Nilu ve vývoji Egypta 19. 

století a především v geopolitickém soupeření Velké Británie a Francie. Pozitivně je nutné 

hodnotit kompaktnost, čtivý sloh, znalost nejnovějších odborných prací i orientalistický přesah 

diplomové práce. Ta v zásadě nemá jedinou slabinu, snad s výjimkou občasných chyb 

v interpunkci, jmenovitě chybějících čárek; zvláštním je pak používání anglického způsobu 

odkazování na časopisecké studie a korespondenci z TNA, ovšem zde neznám formální 

požadavky Ústavu světových dějin, abych mohl v tomto bodě formální stránku práce hodnotit 

(ta je však všeobecně rovněž na velmi vysoké úrovni). Jednoznačně si však dovolím tvrdit, že 

nejlepší možné hodnocení je v tomto případě více než zasloužené. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

1) Jakým způsobem student využil svůj pobyt v Egyptě, který explicitně zmiňuje v úvodní části 

své práce? (ve způsobu zpracování dané problematiky není tento pobyt nijak reflektován, a to 

ani v obrazové příloze)  

___________________________________________________________________________ 
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