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Jméno oponenta 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  3 

 

Stručné hodnocení: 

Autor pracoval s průměrným množstvím vydaných pramenů a odborné literatury. Literatura 

se z hlediska současného stavu bádání snaží reflektovat i nejnovější zdroje, což je pozitivní 

aspekt. Jistý nedostatek tkví v tom, že využití odborných článků (pouze tři) se jeví v případě 

diplomové práce jako výrazně podprůměrné i s ohledem na skutečnost, že Pavel Miler 

v úvodu práce vyzdvihuje zdrojovou databázi JSTOR („Tyto studie jsou užitečné, neboť 

autoři se v nich většinou zabývají více specializovanýmí [sic!] tématy, které se většinou ani v 

komplexních publikacích neobjevují a umožňují získat jiný náhled na zkoumané téma.“), kde 

při důkladnější heuristice by našel a z univerzitního přístupu měl i dostupné desítky dalších 

zdrojů. Zejména by mohl pracovat s novějšími tituly, které by pro jeho diplomovou práci jistě 

nebyly na škodu, jak sám připuští. Kupříkladu: WISNICKI, Adrian S., Interstitial 

Cartographer: David Livingstone and the Invention of South Central Africa, in: Victorian 

Literature and Culture, Vol. 37, No. 1, 2009, s. 255–271. 

___________________________________________________________________________ 



                                

 

 

 

 

 

 

Ústav světových dějin  

 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

 
Tel.: (+420) 221 619 203 
Fax: (+420) 221 619 385 
 

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

   
 

 

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 se jeví jako logické řešení problému. 

___________________________________________________________________________ 

 

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 2 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 

 

Stručné hodnocení: 

Předložená diplomová práce má logickou strukturu. Je rozčleněna do sedmi (překvapivě je 

číslován úvod, závěr a seznam použité literatury) přehledných kapitol a řady podkapitol, což 

je struktura, odpovídající stanoveným cílům. Zvolená podoba seznamu příloh, u nichž není 

zřejmý zdroj a který je umístěn v obsahu, je dle mého soudu nešťastná. 

___________________________________________________________________________ 

   

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 2 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 3 

 

Stručné hodnocení: 

Autor vcelku zdařile analyzuje dostupné vydané prameny a literaturu, jež přiměřeně k rozsahu 

práce a zvoleným cílům interpretuje. Nedostatek je v tom, že s nemalým množství vydaných 

pramenů pracuje selektivně bez viditelného náznaku hlubšího zamyšlení. Některé pasáže 

práce mají spíše kompilační charakter; analytická část je někdy výrazně upozaděna. 
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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 2 

5.2 Použitá terminologie 2 

 

Stručné hodnocení: 

Stylistická a jazyková stránka práce Pavla Milera je občas neobratná. Systematicky 

nerozlišuje pomlčku od rozdělovníku/spojovníku. Bibliografický zápis zdrojů by si zasloužil 

rovněž více pozornosti, neboť jeho podoba je dosti nepřehledná. Použitá terminologie je 

adekvátní. 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Předložená diplomová práce Pavla Milera představuje analýzu především životních osudů 

známého britského cestovatele Davida Livingstona. V českém prostředí se s ohledem na 

rozsah a zaměření jedná o zajímavou a přínosnou studii. Pavel Miler dle mého názoru 

předložil po odborné stránce slušnou práci. Navzdory výše zmíněným výtkám je třeba 

zohlednit fakt, že Pavel Miler svou práci založil i na cizojazyčných sekundárních zdrojích a 

vydaných pramenech, a proto je práce po obsahové stránce velmi dobrá. Vzhledem k tomu, že 

předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky, kladené na tento typ studentské 

kvalifikační práce, navrhuji hodnocení ještě velmi dobře. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

1) Proč jste pracoval pouze se třemi odbornými studiemi, když v úvodu práce 

připouštíte, jak důležitým a obohacujícím zdrojem pro Vaši práci mohou být? 

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: velmi dobře 

 

 

Datum: 18.5.2016       Podpis: 


