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Průběh obhajoby: 10:00 Předseda komise, doc. Marek zahájil zkoušku.

10:05 Školitel, dr. Prchlík, hodnotí průběh doktorského studia, bylo
výjimečné až vzorné.

10:10 Kandidát, Tunc Türel, představuje obšírně svůj projekt, jeho
cíle, a jak se domnívá, že se mu podařilo je naplnit. Podmínkou
úspěchu zájemců o dominantní postavení v Západořímské říši bylo
získat "monopol na násilí". Prostředky, jak ho dosáhnout, lze určitým
způsobem typologisovat a takovou typologii v rámci své práce
předkládá.

10:30 Oponent, Prof. Stickler, čte svůj posudek a připojuje několik
dalších poznámek. Cíl projektu považuje za splněný, oceňuje
postřehy i k nejrůznějším detailům, vytýká opomenutí některých
důležitých příspěvků do debaty, zejména publikovaných v jiných
jazycích než angličtině, ne úplně dostatečné theoretické ukotvení a
ne zcela šťastně zvolený záběr práce, z níž tak vypadl zejména
Orestes. Práci a její silné stránky nicméně oceňuje a zmíněné výtky
směřuje zejména k dalšímu kandidátovu bádání. Práci doporučuje k
obhajobě.

10:45 Oponent, dr. Wijnendaele, shrnuje obsah svého posudku.
Poukazuje na to, že podobným thématem se zabýval ve své dissertaci
sám, nicméně kandidát se od jeho pojetí odlišuje rozdílným
přístupem. I on ale postrádá některé položky v bibliografii, i když
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oceňuje její rozsah. Úroveň angličtiny není podle něho úplně na výši.
Zvažuje i možnosti dalších theoretických východisek. Práci jako
takovou však doporučuje k obhajobě, k případné publikaci ale je
třeba ji revidovat. Nabízí také mnoho podnětů k dalšímu bádání.

11:00 Kandidát reaguje na posudky a na jednotlivé podněty.
Vysvětluje výběr svého záběru, časového i geografického. Chtěl se
omezit na fenomén, který lze uchopit v jeho jednotě, tedy postavení
magistrů militum. Problém dětských císařů obecně nezvažoval proto,
že pouze v období jeho zájmu došlo k unikátní interakci mezi
dětskými císaři a dominantními vojevůdci. Vysvětluje, co myslel
svým tvrzením o "objevnosti" své práce, měl na mysli především
methodologii, v čemž je s oponentem nakonec ve shodě. Opět se
vrací ke geografickému záběru, uznává, že východ a západ římské
říše netvořily dva rozdílné světy, ale rozdíly mezi nimi vidí.

11:20 Doc. Marek zahajuje diskusi.

11:21 Prof. Stickler reaguje na problém "rozdělení" římské říše na
východ a západ. Věc je mezi badateli sporná. Vidí však i zajímavé
paralely, např. někteří východní císařové nebyli dětmi, ale strávili
svou vládu v Konstantinopoli a také nestáli v čele vojsk.

11:25 Dr. Wijnendaele rovněž poukazuje na to, že provázanost
východu a západu by neměla být podceňována. Kvituje ale např.
kandidátovo zdůvodnění, proč nedostala více prostoru Galla Placidia.

11:30 Kandidát děkuje oponentům za podněty.

11:33 Doc. Bednaříková poukazuje na některé postavy, jejichž
případ mohl být podle ní v práci také s úspěchem využit a na
provázanost vojenské a politické moci v jejich rukou.

11:36 Kandidát dále vysvětluje svůj výběr postav, jejichž působení
sledoval, a svůj důraz na vojenskou moc.

11:50 Komise se usnáší o výsledku, kandidát PROSPĚL, což
předseda komise sděluje kandidátovi.
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