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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  1 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  1 

 

Stručné hodnocení: 

Oceňuji práci s nepublikovanými prameny, konkrétně v z archivu ve Freiburgu im Breisgau k 

osobě Alfreda Tirpitze a jeho vztahu k návrhu prvního námořního zákona. Také byly využity 

dobové noviny – Marine-Rundschau a nauticus. 

___________________________________________________________________________ 

 

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: 

Práce si kladla za cíl analyzovat vztah Tirpitze k císaři Vilému II. a analyzovat Tirpitzovu 

propagandu, která byla vedena za účelem prosazení prvního námořního zákona v říšském 

sněmu.  Dále měla být zhodnocena podoba, organizace a tradice německého císařského 

námořnictva na konci 19. století. Cíle byly splněny, převažuje popis politických jednání a 

technických problémů, místy se autor pokouší o vlastní hodnocení. 
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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 

2 

 

Stručné hodnocení: 

Po formální stránce je studie standardně vybavena, plně vyhovuje požadavkům kladeným na 

tento typ práce. Struktura práce je logická. Část o hospodářských dopadech mohla být 

obsáhlejší. 

___________________________________________________________________________ 

   

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 1 

 

Stručné hodnocení: 

Autor pracoval během diplomového semináře s mimořádnou pílí a zaujetím, což se projevilo 

na precizním osvojení si základních metod práce historika. Pasáže podepřené studiem 

vydaných dokumentů a odborné literatury se vyznačují vysokou kvalitou. 

___________________________________________________________________________ 

 

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 1 

 

Stručné hodnocení: 
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Student se během přípravy práce velmi detailně zabýval terminologií, především správným 

překladem názvů institucí a funkcí z českého jazyka do německého jazyka. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Autor se vyvaroval faktografických chyb, opřel analýzu a popis o velmi kvalitní zdroje a 
předložil značně erudovanou analyticko-faktografickou studii. Místy se pokusil o vlastní 
interpretaci a komparaci. Uvedl řadu událostí s přesnou datací, je znát, že se snažil o co 
největší faktografickou korektnost.  
Autor pracoval během diplomového semináře s mimořádnou pílí a zaujetím, což se projevilo 
na precizním osvojení si základních metod práce historika. Pasáže podepřené studiem 
vydaných dokumentů a odborné literatury se vyznačují vysokou kvalitou. Autor vynikajícím 
způsobem využil prameny, často z nich cituje a vyvozuje příslušné závěry. V tomto směru 
jeho text zásadně překročil standardní kompilační úroveň kvalifikačních prací.  
Po formální stránce je studie standardně vybavena, plně vyhovuje požadavkům kladeným na 
tento typ práce. Jazyková stránka je na velmi dobré úrovni, úprava práce vysoce 
profesionální.  
 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Zhodnoťte současné trendy německé a anglosaské historiografie zabývající se německými 

dějinami na přelomu 19. a 20. století. Jaká je dnes převažující metodologická orientace a jaké 

metodologické trendy dnes převažují v politických dějinách? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: 

 

1 
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Datum:  22. 1. 2016     Podpis: 


