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Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. Jakub Mazanec   

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

           francouzských vztazích 

Jméno vedoucího práce: PhDr. Jaroslav Valkoun, 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 práce velmi důkladně provedl heuristickou fázi a z hlediska současného stavu bádání 

neopomněl do své analýzy zahrnout nejnovější zdroje. 

___________________________________________________________________________ 

 

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 odpovídá zadání a cíl práce je z hlediska metodologie oboru zvolen 

relevantně. 

___________________________________________________________________________ 
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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: 

Předložená diplomová práce má logickou strukturu. Je rozčleněna do čtyř přehledných kapitol 

a řady konzistentně členěných podkapitol, což odpovídá zvolenému postupu při vypracování 

chronologicky a tematicky strukturované práce. 

___________________________________________________________________________ 

   

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 provedl výzkum ve francouzském archivu Centre des Archives diplomatiques v Nantes 

a britském The National Archives Kew, sídlícím v Londýně. Současně pracoval s řadou 

vydaných pramenů a s velkým množství odborné cizojazyčné literatury, jež odpovídajícím 

způsobem analyzuje. 

___________________________________________________________________________ 

 

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 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

Stylistická a jazyková stránka je na výborné úrovni; použitá terminologie je adekvátní. 

__________________________________________________________________________ 
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6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Předložená diplomová práce Jakuba Mazance představuje analýzu významu vodních projektů 

pro egyptské hospodářství v 19. století se zvláštním zřetelem k britsko-francouzským vztahům. 

Současně si dovoluji vyzdvihnout skutečnost, že práce představuje svým rozsahem a 

zaměřením v českém prostředí nejen zajímavou, ale i velmi přínosnou studii o hydrologii Nilu 

a vodohospodářských projektech v kontextu britsko-francouzských zájmů. Jakub Mazanec dle 

mého názoru předložil po odborné stránce vynikající práci, analyzující zvolenou problematiku 

ve všech podstatných rovinách. Je třeba neopomenout fakt, že Jakub Mazanec svou práci založil 

nejen na rozsáhlém archivním výzkumu v několika archivech, což nebývá vždy u prací tohoto 

typu zvykem, ale i na cizojazyčných sekundárních zdrojích a pramenech, a proto je práce po 

obsahové stránce výborná. Vzhledem k tomu, že předložená diplomová práce splňuje všechny 

požadavky, kladené na tento typ studentské kvalifikační práce, navrhuji hodnocení výborně. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

--- 

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: Výborně 

 

 

 

Datum: 3.6.2019       Podpis: 

 


