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Průběh obhajoby: Student představil výběr tématu své práce Obraz generála Radoly

Gajda v československé komunistické historiografii - malé množství
českých vojevůdců, sporná otázka jeho osobnosti. Cílem bylo
zhodnotit jeho obraz v komunistické literatuře.
Doc. Šmíd přečetl oponentský posudek doc. Sládka - vytkl rozsah
práce, stručnost závěru a těžkopádnost struktury práce (životopisný
slovník), četné gramatické chyby. Dotázal se na formulaci, jak by si
student obhájil tvrzení, že R. Gajda byl nejvýznamnějším českým
vojevůdcem. Student odpověděl, že měl na mysli v kontextu 20.
století (formulace mu vypadla).
Prof. Beneš upozornil na nedostatečnou sevřenost práce,
nedoloženost některých výroků (neodůvodněných soudů) o R.
Gajdovi. O nich vznikla rozprava - soudy o R. Gajdovy, ad.
Doc. Šmíd se zeptal na jakých základech student rehabilitoval
osobnost R.G. Student odpověděl, že během procesu žádný důkaz k
jeho viněn nebyl. 
Prof. Beneš se zeptal na modelovou otázku, zda byla smrt Jana
Masaryka vraždou či ne - z pohledu historika, ne z pohledu právního.
O tématu vznikla rozprava, student neodpověděl s pochopení celého
problému, s pochopením rozdílu mezi právním a historickým
soudem. Na této otázce prof. Beneš ukázal vnímání viny R. Gajdy.
Student upozornil, že při soudu byl především obviněn ze špionáže
pro Sovětský svaz. 
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