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Datum obhajoby: 18.02.2022 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Průběh obhajoby: 10:06 Předsedkyně komise prof. Pátková provedla úvodní formality.
Dále předsedkyně zahájila obhajobu, uvítala přítomní členy komise a
vyzvala školitelku k vystoupení.

10:09 Školitelka seznámila přítomné s kandidátovou odbornou prací
v průběhu doktorského studia. Vyzdvihla badatelskou náročnost
práce.

10:15 Kandidátka seznámila přítomné se svou prací, účelně využila
prezentaci. Věnovala se Rodinným pamětem dr. Vladislava Zátky
(1887-1964), ediční zpracování a studie. Kandidátka představila
výběr tématu, jež úzce souvisel s jejím dosavadním výzkumem.
Poukázala na rozdíly, které se vyskytovali mezi materiály, se kterými
pracovala. Při práci využila zejména rukopisné cestovní deníky, které
dr. Zátka vydával. Kandidátka upozornila komisi i na citlivé údaje,
které z hlediska povahy věci nemohla ve své práci použít s ohledem
na pozůstalé.

10:35 Předsedkyně komise vyzvala oponentku doc. Magdalénu
Pokornou, aby stručně seznámila se svým stanoviskem. Autorka
disertační práce hodnotila velmi pozitivně přínos práce. Připomíná
také několik připomínek, které ve svém posudku formovala.

10:39 Předsedkyně komise udělila slovo oponentce dr. Heleně
Kokešové, která seznámila komisi se stanoviskem oponenta práce.
Připomínky byli zejména z formálního hlediska - nutnost prohlédnutí
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práce - překlepy. Připomíná také několik otázek, které formuluje ve
svém posudku.

10:45 Kandidátka odpovídá na otázky z posudku obou oponentek.
Všechny otázky kandidátky zodpověděla velmi dobře.

11:03 Předsedkyně komise ukončila vlastní obhajobu a bylo
zahájeno neveřejné zasedání komise.

11:08 Předsedkyně komise seznámila kandidátku a přítomné s
výsledkem obhajoby: komise hlasovala zdvižením ruky.

Klasifikace obhajoby: prospěl/a (P)

Předseda komise: prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. ............................

Členové komise: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. ............................

 doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. ............................

 doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. ............................
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