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Průběh obhajoby: 16:10 Předseda komise prof. Horčička představil členy komise a
následně samotnou studentku.
16:14 Školitel studentky dr. Mikuláš Pešta přednesl hodnocení jejího
studia, především poslední rok, kdy byl jejím vedoucím. V
předchozím období byla školitelkou studentky prof. Klusáková.
16:16 Studentka byla vyzvána předsedou komise, aby představila
svoji disertační práci včetně hlavních cílů, ke kterým chtěla dojít.
Studentka se zaměřovala na sovětského člověka žijícího na pozadí
stalinského režimu. Východiskem práce pro studentku bylo pojetí
společnosti, jako společnosti, která se musela vypořádat se s vládou,
ať už s ní souhlasit či se stavit proti ní. Jednalo se o tzv. sovětský
národní projekt. Studentka měla za cíl studovat, jak se makro rovina
měnila na mikro rovinu v dané společnosti. Práce se v tomto ohledu
snažila zaměřit hlavně na továrenskou společnost, kdy studentka
sledovala i majetkové postavení dělníků.
Z pramenného a metodologického hlediska, se studentka zaměřila
především na protokoly stranických schůzí, které měla k dispozici.
Tyto protokoly zaznamenaly příběhy vzdoru a podle studentky byly
vhodné pro využití historie každodennosti továrního dělníka.
Studentka se v práci snažila zodpovědět otázku, do jaké míry se
shodovaly názory z pramenů stranických a výpovědí účastníků.
Respondenti se zaměřovali především na své zkušenosti z období,
kdy na ně měl komunismus značný vliv, jednalo se o prvky
každodenního života. Jsou zde vidět prvky vnitřní disciplinace, jako
nutnost pracovat. Nestavěli se čistě proti komunismu, jako spíše proti
lídrům svazu. Sovětský koncept člověka je podle studentky značně
komplikovaný. Je to člověk pasivní, bez iniciativy. Studentka se též
snažila v práci ukázat, že vzdor proti režimu si mohli více dovolit
starší, kvalifikovanější dělníci.
Studentka se snažila též o nastínění kulturní politiky, což se jí
podařilo pouze zčásti.
16:33 Dr. Roubal následně shrnul svůj oponentský posudek. Oponent
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uznává zajímavost tématu, stejně jako velké množství pramenů a
sekundární literatury, které studentka využila pro svoji práci. Práce
též sleduje moderní trendy, kterými se stalinská společnost zkoumá.
Vyzdvihuje dva velké nedostatky práce a to malou obsáhlost/délku
práce a jazykovou, stylistickou úroveň. I přes nedostatky oponent
uznává, že práce splňuje podmínky a obohacuje bádání daného
tématu.
16:39 Druhý oponent dr. Daniel následně též shrnul svůj posudek. V
mnohém souhlasí s posudkem a názory dr. Roubala. Podle druhého
oponenta není z práce zcela jasná hlavní otázka, na kterou se práce
snaží odpovědět, stejně jako metodologické postupy. Formální
stránka práce má velké nedostatky. Zcela chybí větší rozbor
sekundární literatury. Oponent souhlasí, že se jedná o zcela novou
práci, avšak v předložené podobě podle něj nesplňuje podmínky
disertační práce.
16:42 Studentka byla vyzvána, aby se vyjádřila k posudkům. Na
výtku na malý rozsah práce, studentka reagovala tak, že nestihla
bohužel začlenit dvě kapitoly z předchozího výzkumu, které
publikovala v periodikách, do samotné disertační práce.
Ohledně zmatečnosti a nejasnosti hlavní otázky, na kterou práce má
odpovědět, studentka reaguje tím, že uznává, že nekladla zcela
správné otázky pamětníkům a dovolila jim, aby se vyjadřovali sami.
Nejednalo se tedy zcela o řízený dialog, jako spíše monolog
pamětníků.
16:48 Předseda komise prof. Horčička zahájil diskuzi. Dr. Janáč
dodal, že studentka značně publikovala celé svoje studium a samotná
předložená disertační práce je podle něj pouhým torzem celého
výzkumu studentky.
Prof. Vaněk uznává, že je obtížné dělat rozhovory s pamětníky. Není
problémem, že se jedná o monolog, ale je třeba k němu vhodně
analyticky přistupovat.
Dr. Ira připomíná, že studentka byla zapojena do mezinárodní
komunity zabývající se daným tématem. Bohužel se předchozí
publikační činnost studentky zcela neprojevila ve výsledné disertační
práce. Studentka reaguje, že předchozí publikační činnost a výsledná
disertační práce jsou podle ní prakticky samostatné dva výzkumy,
které se jí nepodařily spojit v jeden.
16:58 Předseda komise zahájil neveřejné zasedání o výsledku
obhajoby disertační práce. Členové komise hlasovali aklamací o
výsledku obhajoby práce a jednoznačně se shodli na výsledku, že
práce byla uznána a obhájena jako disertační práce. Studentka tedy
prospěla.
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