
Mgr. Hana Sobotková - vyjádření školitele 

Mgr. Hana Sobotková začala studovat obor historie na FF UK roku 1992. Již v nižších 

ročnících studia na sebe upozornila živým podílem na výuce a po složení postupové 

zkoušky si zvolila magisterský program obecné a komparativní dějiny. Tento program 

nejvíce odpovídal jejím širokým zájmům, které přesahovaly nejen rámec českých dějin, ale 

i evropské historie. Navštěvovala kromě historických oborů také kurzy a semináře 

orientalistického zaměření. To ji přivedlo mimo jiné k zájmu o historickou a etnologickou 

problematiku Osmanské říše a Balkánu. Svoji magisterskou práci zaměřila na proměny 

českých představo Balkánu během 19. století. 

Během studia dosahovala vždy nadprůměrných výsledků a živě se podílela na práci 

semináře. Proto byla rovněž pověřována drobnými organizačními a odbornými úkoly 

v rámci projektů, na nichž seminář pracoval (např. projekt VW-Stiftung věnovaný krizi 

identit na konci "Staré říše"). 

Jako studentka s vynikajícími výsledky a s vyhraněnými odbornými zájmy byla Hana 

Sobotková po skončení magisterského studia přijata roku 1999 k internímu doktorskému 

studiu v Semináři komparativních dějin na FF UK. Současně ji bylo umožněno roční 

postgraduální studium na Institut National des Langues et Civilisations Orientales v Paříži, 

které ukončila diplomem DEA (Diplome ďEtudes Approfondies). Na základě tohoto 

úspěšně završeného studia na zmíněné francouzské univerzitě jí bylo uděleno francouzskou 

vládou roku 2000 stipendium aby mohla realizovat své doktorské studium formou 

.,cotutelle" mezi Karlovou univerzitou a pařížskou Institut National des Langues et 

Civilisations Orientales. Doktorandský projekt se měl zabývat porovnáním francouzského 

a českého obrazu Osmanů a Balkánu v 19. století. V rámci tohoto studia pak mohla 

studovat celkem tři semestry ve Francii a shromažďovat zde pramenný materiál pro svoji 

disertaci. Na základě administrativních problémů na francouzské straně jsem po třech 

letech ve shodě s postojem francouzského velvyslanectví doporučil formu "cotutelle" 

ukončit a absolvovat zbytek studia pouze na FF UK. Po uplynutí zákonné doby pro interní 

doktoranturu pokračovala pak H.Sobotková formou studia kombinovaného a strávila 

následně jeden rok jako hostující doktorand a výzkumný pracovník na mnichovské 

Ludwig Maximilians Universitat. Zpracování bohaté excerpce pro slibně započatou 

disertační práci se pak zdrželo tím, že musela z existenčních důvodů přijmout povolání na 

plný úvazek, a rovněž z toho důvodu, že se rozhodla rozšířit si kvalifikaci navazujícím 

magisterským studiem iberoamerikanistiky na FF UK, které roku 2006 úspěšně ukončila 



obhajobou magisterské práce. Snahou rozšířit si vzdělání a kvalifikaci pro další život byla 

motivována také její účast na postgraduálních kurzech o evropské bezpečnostní a obrmmé 

politice, které absolvovala během svého pracovního pobytu v Bruselu. Teprve pak se opět 

plně soustředila na dokončení disertace. 

Během doktorandského studia se H. Sobotková zúčastnila řady zahraničních konferencí a 

letních škol. V Německu se zúčastnila v letech 2000-2003 několika konferencí pro mladé 

vědecké pracovníky, které pořádalo berlínské Centrum komparativních dějin Evropy. 

V roce 2000 a 2002 je jednalo o pracovní seminář na téma "Zivilgesellschaft", a v roce 

2001 o konferenci věnovanou problematice cestování a cestopisné literatury v 19.-20. 

století. Dále se zúčastnila například konference o "obrazu Západu" v Lipsku (1998), 

pracovního semináře o národních hnutích v Madridu (2000) a konference o interpretaci 

"Orientu" v evropské historiografii a umění v Paříži (2002). Pokud jsem měl příležitost se 

to dovědět, měla její vystoupení na konferencích velmi pozitivní ohlas. 

° kvalitě dílčích výsledkú při přípravě disertace svědčí i fakt, že řadu z nich publikovala 

v odborných publikacích, z nichž dva sborníky AUC - Historica byly vydány jako výsledek 

výzkumného záměru FF, na němž se jako členka týmu vedeného doc. L.Klusákovou 

podílela. V tomto rámci jí byla také svěřována recenzní činnost pro AUC. Z referátú na 

zahraniční konferenci těží její stať vydaná v německém sborníku o cestách a cestovatelích 

moderní doby. 

Předkládaná disertace přináší na základě z větší části nových poznatkú velmi zajímavé 

srovnání obrazu Balkánu v očích francouzské a české veřejnosti. Práce je metodicky 

pečlivě promyšlená a svědčí o autorčině píli i o jejích schopnostech kritické analytické 

práce i na odpovídající úrovni teoretického myšlení. Proto práci doporučuji pro zahájení 

doktorského řízení. 
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