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Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Jarmila Šebková 

Název práce: Česká šlechta a Runcimanova mise, 1938  

 

Jméno 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: 

Heuristika byla provedena velmi důkladně. Vedle velkého množství prací autorka pracovala 

s českým i zahraničním tiskem a shromáždila řadu důležitých materiálů v českých i britských 

archivech.  

___________________________________________________________________________ 

 

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: 

K řešení problému přistoupila autorka profesionálně a využila i rozličných historických 

metod.  

___________________________________________________________________________ 

 

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 naprosto logická a odpovídá deklarovaným metodám a metodologii.  

___________________________________________________________________________ 

   

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 pramenů a literatury byla provedena poměrně podrobně a velmi dobře. Vzájemné 

souvislosti jsou reflektovány.  

___________________________________________________________________________ 

 

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: 

Styl, pravopis a terminologie jsou bez výtek. Práce je napsána velmi dobře a převyšuje 

většinu bakalářských prací v daném oboru.  

 

___________________________________________________________________________ 
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6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Runcimanova mise patří k velmi známým a často zmiňovaným událostem předcházejících 

Mnichovské konferenci. Její interpretace však podléhá často ideologickému úhlu pohledu a to 

kupodivu i v současné době. Proto je nesmírně cenné, že autorka přistoupila právě k tomuto 

problému mimořádně zodpovědně a že se jí podařilo získat materiály, které dosud nebyly 

známy či jež byly dosud využívány jen okrajově. Díky tomu se J. Šebkové podařilo revidovat 

či nově interpretovat celou řadu událostí, primárně osobních postojů jednotlivých českých 

aristokratů a předních osobností politického a veřejného života Československé republiky.  

Závěrem mohu konstatovat, že předložená bakalářská práce více než splňuje podmínky kladené 

na práce tohoto typu a plně jí doporučuji k obhajobě.  

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Jaký byl vývoj postoje lorda Runcimana k sudetské otázce? Změnil se v důsledku jeho mise 

v Československu? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: výborně 

 

 

 

Datum: 28. srpna 2020    Podpis: 

 

 


