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__________________________________________________________________________________ 

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  3 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  3 

 

Stručné hodnocení: Pozitivem je, že autor bádal v zahraničním archivu (Bundesarchiv 

Militärarchiv Freiburg). Zde ovšem pracoval pouze s pozůstalostí admirála Tirpitze, ačkoli 

mohl a podle mého soudu měl využít i prameny z pozůstalostí dalších činitelů válečného 

námořnictva, které jsou uloženy ve zmíněném archivu (Senden-Bibran, Diederichs, Knorr), 

jež se týkají prosazování zákona. Bohužel není možné akceptovat případnou námitku, že mu 

to nedovolil nedostatek času (oponent bádal ve Freiburgu v roce 2014, takže je mu známo, že 

v archivu jsou ke čtečkám připojeny tiskárny, je možno okamžitě pořídit kopie a vlastní 

zkoumání pramenů realizovat kdykoli). Jako závažný nedostatek se jeví skutečnost, že 

nevyužil další prameny uložené v tomto archivu, minimálně fond RM 1 (Admiralität), RM 2 

(Marine-Kabinett) popřípadě i RM 4 (Oberkommando der Marine) a RM 5 (Admiralstab der 

Marine). Vzhledem k tomu, že pro prosazení zákona mělo primární význam jednání na půdě 

Říšského sněmu od prosince 1897 do dubna 1898, považuji za zásadní nedostatek to, že autor 

vůbec nevyužil ke své práci edici Stenographische Berichte über die Verhandlungen des 

Deutschen Reichstages, která je k dispozici v Národní knihovně v Praze. Podotýkám, že mám 

na mysli vždy jen prameny, které se přímo týkají prosazování zákona, tedy z poměrně 

krátkého údobí 1897-1898. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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 2 

 

Stručné hodnocení:  Cíl byl zvolen vhodně, je však otázkou, do jaké míry a s jakou znalostí 

problematiky byl nebo nebyl dosažen. 
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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 3 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

4 

 

Stručné hodnocení: Struktura práce je podle mého názoru značně nevyvážená, protože 

zásadní fázi, tedy projednávání zákona na půdě Říšského sněmu je věnováno pouhých 14 

stran. Za velmi neobvyklý a poněkud nevhodný krok považuji skutečnost, že autor do 

vlastního textu zařadil jako 6. kapitolu celý text předlohy zákona, který podle mého soudu 

bylo možné zařadit jen do přílohy. S jistou nadsázkou řečeno tak šestou kapitolu vlastně tvoří 

jeden jediný citát. V podstatě nelze říci, zda struktura práce odpovídá metodologii a metodám 

deklarovaným v úvodu práce, protože zde žádné metody deklarovány nejsou. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

   

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 3 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 3 

 

Stručné hodnocení: V úvodu autor informuje o pramenech a odborné literatuře, které využil 

ve své práci, ale v podstatě jde o pouhou prezentaci bez toho, že by byla provedena adekvátní 

kritika pramenů a zhodnocení literatury s ohledem na zkoumané téma.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

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 3 

 

Stručné hodnocení: Pokud jde o stylistiku a pravopis, nelze autorovi činit žádné podstatné 

výtky. Pokud jde o terminologii, narazíme v textu na nedostatky.  Sotva lze hovořit o „syrové 

bavlně“ a „syrovém hedvábí“ (s. 69), „státu Baden“ (s. 88), „polovině vojáků z lodí“ (autorovi 

zřejmě není známo, že na lodích sloužili námořníci, s. 91), nazývat pozemní síly „polní 

armádou“ (passim), o hovořit „nosnosti lodí“, když jde o výtlak (s. 81);  o „bitevních 
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plavidlech“, když jde o válečné lodi (s. 55), „bitevní flotile“, když jde o válečné loďstvo (s. 

21), také pojem Nickelstahlpanzer by bylo asi vhodnější překládat jako pancíř z niklové oceli 

(s. 123). Je poněkud zavádějící překládat německý termín „Kapitän zur See“ jako „kapitán 

námořnictva“ (s. 24).  Ostatně námořní terminologie není autorovou silnou stránkou. Známá 

německá firma se jmenovala Blohm und Voß a nikoli Blohm und Boß (s. 82). Formulace 

„hrabě Caprivi ve spisu z 11. března 1884“ je chybná, neboť Leo von Caprivi se stal 

hrabětem až roku 1891. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Předložená práce ve mně vzbudila poměrně značné rozpaky. Na jedné straně oceňuji 

skutečnost, že autor pracoval v archivu v zahraničí a zvládl rozsáhlé pensum odborné 

literatury, na druhé straně je nepochybné, že zcela opomenul některé prameny, jejichž význam 

je pro zkoumání zvoleného tématu zásadní, a v textu narazíme na řadu nedostatků. Text 

obsahuje tři základní okruhy nedostatků – koncepční, terminologické a věcné resp. 

faktografické. O prvních dvou již byla zmínka. Věcných a faktografických nedostatků je 

poměrně hodně. Například nelze ponechat bez povšimnutí neopravené překlepy typu 

„Tyrpitz“ (s. 11) nebo Iltys (s. 109); je třeba odmítnout konstatování, že „Němci obsadili své 

první kolonie“ (v 80. letech šlo o soukromé a nikoli státní podniky, navíc toho vskutku moc 

neobsadili); zcela zmatená je formulace „námořnictvo představovalo v rámci německých 

bitevních sil“ (s. 23); narazíme na chyby ve jménech – pruský politik se jmenoval 

Posadowsky-Wehner a nikoli Posadowsky-Werner (s. 36); chybná je formulace „lodě se 

vyráběly v Kruppově přístavu (Krupp Germania-Werft)“ (s. 124) - proč autor překládá pojem 

„Werft“ (loděnice) jako „přístav“? Nelze souhlasit s formulací „v konečném důsledku na celé 

záležitosti vydělal především Friedrich Krupp, neboť si mohl díky svému postavení diktovat 

ceny,“ (s. 124).  Oponentu není známo, na základě jakých informací autor dospěl k tomuto 

závěru, ale jeho výzkum v Historisches Archiv Krupp v létě 2015 jednoznačně tento závěr 

vyvrací, je evidentní, že firma Krupp musela čelit konkurenci dalších německých loděnic. Jde 

zřejmě o nedostatek na straně oponenta, ale britské noviny Herman (s. 80) neznám a ani 

znalci britských dějin, k nimž jsem směřoval příslušný dotaz, toto periodikum bohužel také 

neznají.  Na závěr jenom připomínku k poznámkovému aparátu – předložený text, který má 

splňovat základní požadavky kladené na odborný text, vykazuje i nesrovnalosti 

v poznámkovém aparátu, který obsahuje v nadměrné míře biografické portréty, které jsou pro 

čtenáře-odborníka naprosto zbytečné. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

 

1. Proč nebyla využita základní edice Stenographische Berichte při zkoumání tématu? 

2. Proč nebyla věnována adekvátní pozornost jednáním na Říšském sněmu? 
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3. Do jaké míry byl text konzultován s vedoucím práce? Jestliže byl text konzultován s 

vedoucím práce, jak je možné, že vykazuje zmíněné nedostatky? 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: dobře 

 

 

 

Datum: 27. 1. 2016       Podpis: 


