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Posudek vedoucího bakalářské práce 

  

 Daniel RES, „Náš Atty“. Vojenská kariéra vévody z Wellingtonu očima příslušníků 

britské armády a vybraných příslušníků britské společnosti (1808–1815), Ústav světových 

dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2017, 218 stran rukopisu 

 

 Daniel Res si jako téma své bakalářské práce z obecných dějin v mém semináři zvolil, 

jak ostatně napovídá její název, analýzu vojenské kariéry vévody z Wellingtonu očima 

příslušníků jeho armád i vybraných členů britské společnosti z počátku 19. století. Zatímco 

v britské historiografii se jedná o tradiční, již dávno precizně zpracované téma, v českém 

prostředí, v českém kontextu se v tomto záběru a s takovou znalostí pramenů a literatury 

jedná – s jistou nadsázkou řečeno – o takřka novátorský počin. 

  

 Již na samém začátku svého posudku bych rád uvedl, že Resova práce v řadě ohledů 

překonává nároky kladené na bakalářskou práci, a to nejen svým velkým stránkovým 

rozsahem, ale především množstvím prostudovaných pramenů a odborné literatury, celkovým 

autorovým záběrem, schopností vnímat tak rozporuplnou osobnost, jakou byl vévoda 

z Welingtonu, v její relativní celistvosti v dlouhém časovém horizontu. Ocenění si zaslouží 

rovněž neobyčejná píle Daniela Rese – množství práce, které do své bakalářky vložil, je 

vskutku mimořádné, stejně jako bohatost jeho odkazů, poznámek, citací atd. Res zkrátka je už 

teď nadějný historik, který si dobře osvojil základy svého „řemesla“; mám z něj v tomto 

ohledu radost.  
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 Na druhé straně je třeba říci, že bakalářská práce Daniela Rese nese některé typické 

rysy bakalářských prací v našem oboru, jichž se musí autor do budoucna vyvarovat. Jedná se 

především o schopnost oddělit skutečně podstatné od méně důležitého, stejně jako o 

schopnost pregnantněji a méně výmluvně formulovat, uvědomit si, že střídmost vyjadřování 

je předností, nikoli nedostatkem, stejně jako že analýza je důležitější než pouhý, byť sebevíc 

vypovídající popis a podobě. Tyto „vady na kráse“ jsou nicméně u bakalářských prací 

obvyklé, autor je ještě dostatečně mlád na to, aby se jich příště nedopustil. Ani tyto výtky 

však nic nemění na tom, že Daniel Res napsal velmi kvalitní bakalářskou práci, a to jak po 

stránce obsahové, tak po stránce formální, i na tom, že je autorem, který nejen že zná své téma 

a svůj obor, ale který navíc, což není samozřejmé, „umí psát“ 

  

 Ze všech výše uvedených důvodů je, doufám, zcela zjevné, že bakalářskou práci 

Daniela Rese hodnotím jako kvalitní, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji její hodnocení 

klasifikačním stupněm „výborně“. 

  

 V Praze, 22. ledna 2018 

 

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

 Ústav světových dějin FF UK  

 


