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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. Dominika Nesvadbová 

Název práce: Vznik anglo-skotské unie roku 1707 

Jméno oponenta práce: PhDr. Pavla Chmelíková  

 

 

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: 

Studentka a zároveň autorka této práce pro zpracování tématu využila vydaných i nevydaných 

pramenů. V rámci nevydaných pramenů je podstatné zmínit její práci s archiváliemi z National 

Archives of Scotland v Edinburghu; z vydaných pramenů studentka poté využila především 

korespondence, ale i ediční řady vydaných zákonů a dokumentů. Nemalé množství pramenů 

autorka doplnila o podobně obsáhlý seznam ve většině cizojazyčné literatury. V rámci odborné 

literatury se autorka zaměřila jak na starší tisky, tak i publikace vydané za posledních dvacet 

let, což v rámci její předkládané práce nastiňuje téma též z hlediska současného bádání. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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: 
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Zvolený cíl práce odpovídá zadání a z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně.  

___________________________________________________________________________ 

 

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: 

Předkládaná diplomová práce využívá chronologické posloupnosti jednotlivých událostí a její 

struktura je logická. Práce se dělí do čtyř kapitol, které mají přesné časové ohraničení, většinou 

dobou vlády konkrétního panovníka. Dílčí podkapitoly se poté věnují konkrétní problematice 

spojené s vývojem anglo-skotských vztahů, čímž splňují předem v úvodu avizované 

metodologické postupy.  

___________________________________________________________________________ 

   

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 1-2 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1-2 

 

Stručné hodnocení: 

I přesto, že by bylo možné text práce z velké většiny označit jako popisný, autorka se snaží 

využitou literaturu a stejně tak vydané i nevydané prameny podrobit vhodné analýze. Popisná 

část práce se projevuje především v první kapitole, kdy je možné samotný text hodnotit jako 

téměř encyklopedický výčet událostí a osob. V dalších kapitolách se však již projevuje 

autorčina snaha o analýzu pramenů a literatury, které k probádání tématu využila.  

___________________________________________________________________________ 
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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 1-2 

5.2 Použitá terminologie 2 

 

Stručné hodnocení: 

V diplomové práci Dominiky Nesvadbové se nachází velmi malé množství gramatických chyb 

či překlepů. V textu dochází ne vždy ke sjednocení označení například edičních řad, kdy by 

zcela určitě bylo vhodné využívat pouze jednu možnost a to tedy římské/arabské číslování. Za 

problematické též mohu zmínit psaní zkrácených verzí jmen např. skotských šlechticů, kdy 

považuji za relevantní, alespoň při první zmínce v práci, označit daného šlechtice celým 

jménem a tituly s ohledem na zpětné dohledání daných osob. Terminologii, kterou studentka 

ve své práci využila, považuji za vhodnou k danému tématu, avšak i zde dochází k 

občasným chybám, viz výraz Bedchamber, kdy se jedná o tzv. Gentleman of the Bedchamber, 

autorka využívá vlastního překladu „královská ložnice“ aniž by zmínila anglickou verzi a 

vysvětlila pojem jako takový (s. 16), u odkazování a vysvětlování některých zákonů např. zákon 

o nástupnictví (s. 43), poté mnohdy chybí originální název v angličtině. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Předkládaná diplomová práce studentky Dominiky Nesvadbové představuje snahu o poměrně 

obsáhlou analýzu souvislostí, které ve výsledku dospěly až ke vzniku anglo-skotské unie. Tuto 

práci hodnotím v mnoha aspektech velmi kladně a to především díky opravdu obsáhlému výčtu 

odborné literatury a pramenů, které autorka pro svou analýzu využila, ale také i díky snaze 

nastínit anglo-skotské vztahy před vznikem unie hned v několika rovinách.  I přes mnohdy 

velkou popisnost práce, považuji překládaný odborný text za kvalitní příspěvek k dějinám 

anglo-skotských vztahů 17. a počátku 18. století. Předkládané diplomová práce zcela určitě 

splňuje požadavky odborného textu kladeného na kvalifikační práci daného typu a i z výše 

zmíněných důvodů ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  
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___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: Výborně  

 

 

 

Datum: 15. 6. 2021       Podpis: 

 

 


