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Datum obhajoby : 11.09.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Student v úvodu obhajoby představil svou diplomovou práci. Hovořil

o tématu práce, vysvětlil zvolené časové období, představil strukturu
práce a jednotlivé klíčové chronologické body/mezníky bádání a
práce, včetně charakteristik jednotlivých dílčích období.
Charakterizoval mezinárodní situaci i poměry v samotném Egyptě
včetně jeho státního vedení.
Předsedou komise byl během výkladu vyzván k strukturovanějšímu
vystoupení.
Student poté hovořil o pramenné základně práce, o bádání v
archivech i práci se sekundární literaturou. Zhodnotil a
charakterizoval rovněž vztahy Československa s Egyptem.
Posudek vedoucího práce, prof. Jana Rychlíka, přečetla doc. Jana
Čechurová. V něm zazněla kritika jednotlivých aspektů
předkládaného textu, konkrétně například zhodnocení dosavadní
produkce k tématu. Resumoval závěry práce Jana Kubra. Vyjádřil se
k nedostatkům práce, včetně chybějícího cíle práce. I přes formální
nedostatky doporučil práci k úspěšné obhajobě a navrhuje hodnocení
"velmi dobře".
Oponentský posudek vypracoval dr. Jan Koura. Ten v úvodu ocenil
výběr tématu, nicméně posléze postupně zkonstatoval své výtky,
včetně velmi stručného úvodu, který by detailněji vymezil cíle práce
a zamýšlené badatelské pole. Nedostatky spatřuje i v korpusu
sekundární literatury, s níž autor pracoval. Oponent ji považuje za
nedostatečnou. Práce se rovněž nedostatečně kriticky vypořádala s
pramennou základnou, kterou přebírá bez žádoucí reflexe.
Kriticky se rovněž vyjádřil k faktu, že autor nevytěžil veškeré
relevantní domácí archivní instituce, jež by mu poskytly další
informace. Zmínil rovněž dílčí nepřesnosti a rozpory v práci. Na
podobě práce se projevilo nedostatečné vymezení tématu. Za
nedostatečný rovněž považuje poznámkový aparát textu. Oponent
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konečně doporučuje práci přepracovat a navrhuje hodnocení
"neprospěl".
Student reagoval na posudek oponenta v prvé řadě. Vysvětlil své
dílčí kroky a rozhodnutí z hlediska volby pramenné základny i
konkrétních pramenů. Uznal nedostatečnost úvodu práce, zhodnocení
dosavadní produkce i korpusu sekundární literatury. Podobně přiznal
nedostatky v závěrech práce. Vysvětloval nedostatky v
poznámkovém aparátu. Zkonstatoval rovněž, že vedoucí práce neměl
k odevzdávané verzi práce, především k jejímu úvodu, připomínky.
Proto jej nepokládal za problematický.
Doplňující komentáře a otázky vyslovil prof. Šedivý, včetně
metodologie práce. Vyslovil se k nevhodně zvolenému názvu práce,
jež je ovšem v důsledku koncipována z české strany. Tato
"nevyváženost" však nebyla v práci reflektována. Kriticky se rovněž
vyjádřil ke korpusu literatury, který považoval za nedostatečný.
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