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Průběh obhajoby: Student představil svou práci a zdůraznil, že téma volžských Bulharů

je českou historiografií netknuté.
Dr. Michela pročetl posudek dr. Smrže, který upozornil, že Martin
Bürger by měl více využívat i ten omezený okruh písemných
pramenů, který k danému tématu máme k dispozici, a měl se pokusit
o jejich hlubší analýzu. Práce Martina Bürgera je dle něj založena
především na literatuře v českém a anglickém jazyce, ale zcela v ní
chybí původní práce ruských badatelů. Práci doporučil k obhajobě se
známkou velmi dobře
Školitelka doc. Picková vyzdvihla zájem studenta o téma i jeho
dosavadní publikační a akademické aktivity, znalost odborné
literatury, ale podobně jako oponent konstatovala jen menší reflexi
historiografie ruské provenience a fakt, že využil jen omezený okruh
písemných pramenů. Upozornila, že kolega Bürger se velmi dobře
orientuje ve zvolené problematice a získané informace dokázal
zpracovat na slušné úrovni. Jeho práce je solidní jak po stránce
obsahové tak formální a stylistické. Práci doporučila k obhajobě s
hodnocením výborně případně velmi dobře podle průběhu obhajoby.
Dr. Michela se zeptal, kde student vidí svůj přínos v rámci
heuristicky nebo historiografického přiblížení tématu. Prof. Kubů
upozornil na problém úzké pramenné základny, na který upozornil i
student a školitelka a zeptal se na další interpretační možnosti
tématu. Naznačil i možnost v budoucnosti se věnovat více
interpretačním rozměrům problematiky pro současnost.
Student zodpověděl nastolené otázky, prokázal kvalitní znalost
problematiky, vysvětlil i své další plány v rámci výzkumu.
Komise se shodla na hodnocení výborně.
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