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R. Míšek absolvoval v letech 1998-2002 magisterské studium oboru historie a od roku 2002 

studuje v rámci doktorského studijního programu 7105V Historické vědy, studijní obor 

Historie/Obecné dějiny. 

Absolvoval všechny potřebné atestace. 

Velmi aktivně vystupoval na doktorském semináři, kde seznamoval kolegy se stavem své 

práce, metodologickými problémy a obtížemi s heuristikou. 

Zúčastnil se vědeckého života Ústavu světových dějin, například semináře "Střední Evropa a 

Rusko v 18. století. Ke vzájemným kulturním, politickým a hospodářským vztahům, 

ovlivňování a poznávání"; kolokvia "Rusko-německé vztahy"; mezinárodní konference 

"Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der 

frlihen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert"; kolokvia "Sociální stát v německo-britské 

perspektivě 20. století" ad. 

O jeho hlubokém zájmu o problematiku dějin Blízkého východu svědčí mj. 

• jeho studium arabštiny; 

• výzkum nepublikovaných archivních materiálů ve Vídni a Káhiře; 

• externí spolupráce s Českým egyptologickým ústavem, 

• účast na konferenci Eastem Question and European Policy in Orient v Káhiře. 

Tematice doktorské práce se věnoval i v několika průběžných studiích, které publikoval 

v prestižních časopisech: 
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• R. Míšek, "Fenomén orientalismu v českých zemích", Kuděj 1/2002 

• R. Míšek, H. Navrátilová, "Prokesch von Osten, Austrian Envoy and Traveller in 

Orient", Archiv Orientální 70, 112002 

• R. Míšek, H. Navrátilová, "Alois Musil and the rise of Czech Oriental studies - a 

perspective of a non-classical Orientalism". Archiv Orientální 4/2002 

• R. Míšek, H. Navrátilová, "Anton Prokesch von Osten, orientalista a diplomat ve 

službách Habsburského domu". Historický obzor 9/1 O, 2002. 

• R. Míšek, H. Navrátilová, "The perspective of a non - classical orientalism and a 

progression of paradigm Occident-Orient in the 19th century", in press 

• Míšek, R., H. Navrátilová, "The Oriental Academy, Birth of a New Era of Austrian 

Diplomacy in the Orient", Archiv Orientalni, 71/2, 2003, 199-204. 

• R. Míšek, Habsburská monarchie v Levantě a v Súdánu a některé aspekty krize jejího 

vlivu po Krymské válce, Historický Obzor, 7/2004. 

• R. Míšek, The Austrian Policy in the Levant and Sudan, In: Navrátilová, H., Egyptian 

revival in Bohemia 1850-1920. Prague 2003. 

• R. Míšek, Austrian Diplomacy, In: Holaubek, J. - Navrátilová, H., ed., Egypt and 

Austria I, Prague 2005 

• R. Míšek, Some commercial and politoval aspects of Austrian foreign realtions dutiny 

the Greek insurrection, in: Holaubek, J.- Navrátilová, H., Oerter, W., ed., Egypt and 

Austria IV, Prague 2008. 

Disertační práce "Diplomat a cestovatel Anton Prokesch von Osten a rakouský postoj 

k řeckému povstání v letech 1826-1830" je standardně vybavena, plně vyhovuje požadavkům 

kladeným na tento typ práce. Jazyková stránka je na výborné úrovni, úprava práce vysoce 

profesionální. Pasáže podepřené studiem nevydaných a vydaných dokumentů a odborné 
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literatury se vyznačují vysokou kvalitou. Autor zdařile využil prameny, často z nich cituje a 

vyvozuje příslušné závěry. Vedle originality tématu a heuristické základny je jejím 

nesporným kladem také jednoduchá a přehledná struktura. 

Celkově se dá konstatovat, že PhDr. Roman Míšek splnil veškeré požadované atestace a 

povinnosti a odevzdal erudovanou disertační práci s převažující analytickou metodou, 

s využitím mnoha metodologických postupů z řady humanitních oborů. 

V Praze, 2. června 2008 

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 
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