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Pracoviště práce: Ústav českých dějin (21-UCD)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí práce: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
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Průběh obhajoby: Student v úvodu obhajoby představil svou diplomovou práci.

Pohovořil o motivacích výzkumu, shrnul pramennou základnu
výzkumu. Prezentoval hlavní výzkumnou otázku. V práci se věnoval
komemoracím pluku, sledoval jeho dějiny, významné symbolické
okamžiky v jeho dějinách a vysvětlil důvod svého výběru. Sledovaný
pluk hrál ve vojenských vztazích mezi Československem a Jugoslávií
významnou roli. Vedoucí práce shrnul svůj posudek, vyzdvihl přínos
práce, text přináší zajímavé výsledky. Kriticky se vyjádřil k vnitřní
struktuře práce, respektive rozsahu jednotlivých kapitol, kdy těžiště
práce je na zřetelně menším rozsahu. Vyzdvihl nicméně obsahový
přínos textu a zájem o symbolické praktiky. Navrhuje hodnocení
výborně", respektive "velmi dobře" v závislosti na průběhu
obhajoby. Posudek oponenta, prof. Šedivého, přečetl v zastoupení
vedoucí komise, prof. Rychlík. Oponent se vyjádřil k obsahu práce,
rovněž se kriticky vyjádřil k proporčnosti práce. Ocenil pramennou
základnu výzkumu, jisté mezery viděl v sekundární literatury.
Zohlednil několik nepřesností. Práci nicméně doporučil k úspěšné
obhajobě a navrhuje hodnocení "velmi dobře". Student reagoval na
posudky a zaujal stanovisko k jednotlivým bodům, komentářům a
výtkám. Poté proběhla diskuze nad textem, student zodpověděl
otázky členů komise.
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Klasifikace obhajoby: velmi dobře (2)

Předseda komise: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. ............................

Členové komise: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. ............................

 doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D. ............................
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