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Posudek oponenta diplomové práce 

  

 Bc. Marie Michlová, Hidalgo aneb Životopis Johna Gibsona Lockharta, diplomová 

práce, Seminář obecných a komparativních dějin, Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, Praha 2014, 78 stran rukopisu  

  

 Bc. Marie Michlová si pro svoji diplomovou práci zvolila téma z novověkých 

britských dějin, konkrétně analýzu životních osudů významného skotského životopisce a 

literárního kritika Johna Gibsona Lockharta (1794-1854), což je bez pochyby téma pro 

zpracování v diplomovém semináři vhodné, neboť se jedná o velmi zajímavou osobnost, jíž se 

navíc autorka dlouho zabývala. 

  

 Pokud jde o strukturu práce, diplomka Marie Michlové práce je rozdělena do tří částí. 

V první z nich autorka tak říkajíc „mapovala“ Lockhartovy životní osudy, ve druhé se 

zaměřila na jeho rodinu a ve třetí se pokusila o analýzu Lockhartova působení ve skotském 

národním hnutí. Toto členění práce je promyšlené, logické, a proto vůči němu nemám žádné 

výhrady. Pokud jde o text samotný, Marie Michlová při jeho psaní prokázala, že je na svůj 

věk poměrně zkušenou autorkou. Z textu, jenž dokazuje osobní zaujetí autorky tématem, 

respektive protagonistou, je patrné zaměření především na dvě věci: za prvé se jedná o 

Lockhartovy rodinné záležitosti, za druhé o jeho kariéru. V obou případech postupovala 

autorka velmi metodicky, pečlivě budovala kompozici svého textu a výsledek je znát. Její 

práce sice nemá ohromující rozsah, nemluvě o tom, že se nepustila do žádných 

„metodologických experimentů“, nepochybně se nicméně jedná o solidní, pečlivou práci, 

kterou je třeba ocenit, navíc s aktuálním dodatkem – otázka skotské národní identity a, 

dokonce, skotské státnosti je dnes nanejvýš živé téma nejenom na Britských ostrovech, ale – 

ve svých důsledcích – i na evropském kontinentě. 

 

Za zmínku stojí rovněž úctyhodné množství pramenů a literatury, které Marie 

Michlová při své práci na diplomce prostudovala – v zásadě mohu říci, že neponechala 

stranou žádný skutečně relevantní titul, což mohu konstatovat jenom málokdy. V této 

souvislosti se vcelku přirozeně nabízí otázka, zda není škoda, že má práce relativně malý 

rozsah, jak jsem již naznačil výše. Na jedné straně se tohoto dojmu nemohu zbavit, současně 

ale oceňuji – v době, kdy historikové, mimo jiné díky počítačům, chrlí texty o mnoha stech  
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stranách – autorskou střídmost a kázeň, jež byla nezbytnou součástí takto „strohého“ psaní. 

Zároveň je potřeba říci, že text Marie Michlové navzdory své „stručnosti“ nepostrádá nic 

podstatného.  

 

Pokud jde o formální stránku práce, je škoda, že autorka nevěnovala textu trochu větší 

pozornost, nepochybně by to vedlo k odstranění zbytečných překlepů a některých drobných 

stylistických neobratností. Ani ty však nemohou nic změnit na mém celkovém pozitivním 

hodnocení její diplomky. 

 

Ze všech výše uvedených slov je, doufám, jasné, že diplomovou práci Bc. Marie 

Michlové doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí a navrhuji její hodnocení 

klasifikačním stupněm „výborně“. 

 

 

 

V Praze, 5. září 2014 

 

 

 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze 

 


