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Průběh obhajoby: Předseda zahájil obhajobu. Přivítal studentku a požádal prof.
Doubka, aby seznámil komisi s průběhem studia. Prof. Doubek
studentku představil a přiblížil hlavní etapy zpracování disertace.
Poté dostal slovo studentka, která vyložila téma své práce a otázky,
které si kladla. Práce je věnovaná významu Ivana Markoviče jako
pozoruhodného představitele ideologie čechoslovakismu na
Slovensku. Probrala nejprve období předválečné, kdy Markovič
působil jako redaktor časopisu Prúdy. Poukázala na důležitost
spolupráce "Prúdistů" se sociální demokracií. V druhé etapě se práce
zaměřila na osudky Markoviče v době emigrace za první světové
války a poukázala na spolupráci Markoviče s prezidentem Benešem.
další část práce byla věnována politické činnosti Markoviče ve
slovenské sociální demokracie. A poslední část se zabývala
Markovičovou činností za druhé světové války.
Prof. Rychlík jako oponent potom shrnul závěry svého posudku a
vyzvedl otázku čechoslovakismu.
Další oponent dr. Michela poukázal na důležitost zkoumání role
Markoviče ve slovenské politice. Uvedl nedostatečné dosavadní
zkoumání v této věci a ocenil práci za její inovativní přístup a za
přínos k poznání slovenského čechoslovakismu.
Dominika Borbélyová ve své reakci uvedla, že otázka
čechoslovakismu byla důležitá pro její práci a že se snažila přispět k
jeho hlubšímu pochopení.
Připustila některá pochybení v dataci a pod., ale přesvědčivě obhájila
svou práci.
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