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Posudek vedoucího (oponenta) bakalářské diplomové práce 
 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Pavel Miler 

Název práce: Objevné cesty Davida Livingstona v jižní a centrální Africe 

Jméno vedoucího (oponenta) práce: Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 

__________________________________________________________________________________ 

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  2 

 

Stručné hodnocení:  

Autor shromáždil a vytěžil značné množství vydaných pramenů i odborné literatury. Pozitivní 

ocenění zaslouží zejména jeho využití pramenů z internetových zdrojů k Livingstonovým 

objevným cestám (korespondence, deníky, zprávy) i pramenů vzniklých z činnosti některých 

institucí (Královská zeměpisná společnost). 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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, je promyšlená. Metodologický přístup autora je adekvátní 

tématu.  

___________________________________________________________________________ 
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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: 

Struktura práce je logická, odpovídá metodám, které autor použil. 

___________________________________________________________________________ 

   

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 3 

 

Stručné hodnocení: 

Autorova prezentace a hodnocení použitých pramenů jsou kritické a věcné, zcela vyhovují pro 

tento druh odborného textu. Jistá slabina spočívá v tom, že autor interpretuje prameny spíše 

individuálně a nikoli ve vzájemných souvislostech. 

___________________________________________________________________________ 

 

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: 

Ač je autorova stylistika místy poněkud neobratná a text zčásti dosti popisný, celkově slušnou 

úroveň práce to příliš nesnižuje. Terminologie je adekvátní. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 
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Předložená diplomová práce je nepochybně výsledkem poměrně rozsáhlého badatelského úsilí 

autora, které mj. přineslo poznatky poprvé zveřejněné v naší odborné literatuře. Struktura 

práce je vyvážená a logická, rozsah použitých pramenů a literatury plně odpovídá tomuto 

druhu odborného textu. Velmi oceňuji využití pramenů, jejichž původcem byl Livingstone i 

pramenů vzniklých z činnosti zainteresovaných institucí, zejména Královské zeměpisné 

společnosti. Za přínosné považuji nejenom kritické a zevrubné hodnocení Livingstona a jeho 

aktivit, ale i dalších osobností, které na nich měly podíl nebo je podporovaly. Přínosem je 

celkové zhodnocení jednotlivých aspektů Livingstonovy objevitelské činnosti. Jako pozitivní 

vnímám skutečnost, že autor se seznámil s výsledky současných projektů bádání o 

Livingstonovi (Livingstone online, výsledky práce Livingstone Center ve skotském Blantyre). 

Všechny tyto skutečnosti mně vedou k závěru, že práce je vhodným podkladem k obhajobě. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

1) Jakým způsobem byly reflektovány Livingstonovy objevné expedice na evropském 

kontinentě, speciálně ve Francii? 

2) Jedním z klíčových záměrů cestovatele byl boj proti obchodu otroky. Jakým způsobem 

přispěly jeho aktivity k event. úspěchům v tomto směru v budoucnu? 

3) Existovaly nějaké podstatné rozdíly v posuzování Livingstona a jeho aktivit oficiálními 

místy v Británii? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: velmi dobře 

 

 

 

Datum: 14. 5. 2016                                                            Podpis: 


