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Dominika Borbélyová vystupoval již od počátku svého doktorandského studia s celkem jasnou 

představou tématu dizertační práce, přesto se jen postupně dobírala k jeho uchopení a způsobu 

zpracování. Ivan Markovič byl výraznou osobností, která zosobňovala hned několik paralelních 

vývojových linií slovenských, československých dějin obecně i jejich tematických segmentů, 

ať žurnalistiky, stranicko-politického a ideového vývoje atd. Počáteční fáze při stanovení 

základního přístupu a metody zpracování tématu nebyly jednoduché a ještě v průběhu tzv. malé 

obhajoby na úrovni diskuse katedry se projevovaly značné nejistoty jako v koncepci, tak 

v samotné analýze. S postupně nabíranou zkušeností autorky se ale situace dál vyvíjela. 

Dominika Borbélyová průběžně konzultovala svůj postup a formulovala dílčí texty. 

Předpokládám, že k jejímu autorskému růstu dál přispěl rovněž stipendijní pobyt v zahraničí.  

Mohu tak konstatovat, že v celkovém přístupu a zejména způsobu práce s prameny se výsledky 

Dominiky Borbélyové v posledních letech výrazně zlepšily. Což svědčí o tom, že to je 

badatelka otevřená novým zkušenostem a podnětům, která je ochotná pracovat na svém růstu a 

ve spojení s vnitřními dispozicemi a jistou systematičností, která je jí vlastní,  si buduje pevný 

základ pro samostatnou analytickou práci.   

Jejím projevem a příkladem může být do jisté míry již i předkládaná dizertace. V ní si autorka 

nakonec velice obratně a efektivně poradila s pestrými a komplikovanými veřejnými aktivitami 

Ivana Markoviče. Upustila od snahy vytvářet jakýsi komplexní obraz celostního životopisu a 

formou jednotlivých sond se soustředila na hlavní, uzlové fáze Markovičova působení a v širší 

návaznosti na výklad obecnější roviny historického kontextu. Celkové vyznění práce působí 

tak koncepčně dostatečně kompaktně a přitom přiměřeně postihuje základní linie a 

problematiky osobnostního vývoje aktéra.  Ke kladům práce řadím rovněž důkladnou přípravu 

autorky, snahu o zapracování různorodých materiálů a zdrojů. - I z těchto důvodů doporučuji 

práci k obhajobě. 
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