Posudek školitele
Průběh

doktorského studia prezenčního a kombinovaného ve studijním programu
Historické

vědy,

oboru Sociální

dějiny

Mgr., resp. PhDr. Stanislava Holubce

Mgr.Stanislav Holubec byl
s předběžně

přijatým

přijat

do

prezenčního

studia v uved. oboru k 1.

projektem zpracování tématu Kulturní fenomén

říjnu

dělnické třídy

2003

v období

první republiky. Záhy (v lednu 2004) složil rigorózní zkoušky a získal titul PhDr.
Již
přípravám

před

nastoupením studia byl jeho zájem o uvedenou tématiku

se proto od

počátku věnoval

systematicky a

intenzivně

snažil využít všech možností doktorského studia k odborným

-

silně vyhraněn

pochopitelně

pobytům

v

a

s tím, že se

zahraničí,

jež by mu

poskytly ve věci širší rozhled a hlubší znalosti, než nabízely možnosti v ČR. Muselo to mít
pochopitelně

FF a

za následek žádost o přerušení studia (podanou 11.9.2006), schválenou

opětovný

děkanem

nástup do doktorského studia až k 1.3.2007. I během studijního pobytu v USA
výčet

PhDr. Holubec však na tématice pracoval a podalo tom i

věnované

ve své studii,

tzv.

genderové problematice, jež byla i vzhledem k použitým pramenům a literatuře v ČR
novátorská.
Přes

školách

komplikace, jež uvedený pobyt v USA a další kratší pobyty na evropských

způsobily,

skládal S. Holubec všechny

předepsané

atestace (z jazyků, filozofie,

oboru i státní doktorské zkoušky) bud' v původně plánovaných termínech, nebo v
stanovené upraveným a schváleným plánem.

Přijaty

byly a

kladně

době,

ohodnoceny i jeho z plánu

doktorského studia vyplývajíCÍ písemné práce. Všechna školní léta Holubcova doktorského
studia byla řádně a

včas uzavřena

a oborová rada vždy

Téma disertace bylo ovšem velmi
předpokládal,

náročné,

a tak docházelo i ke zdržením,

živobytí.

Největším

několika

vědních

doporučila pokračování

resp.

náročnější,

způsobeným

ve studiu.

než doktorand

i tím, že si musel

vydělávat

problémem tématu disertace však bylo, že se nachází na

oborů,

především

sociálních

dějin,

původně

také však sociologie a

na

průsečíku
konečně

etnografie, resp. etnologie.
Doktorand mi předkládal pravidelně ke kontrole, resp. k připomínkám všechny dílčí
partie (resp. kapitoly a subkapitoly) své práce, jež z věcných

důvodů

nabývala na

větším

rozsahu, než byl původně předpokládán. Diskuse, jež nad jejich probíráním mezi námi
proběhly,

byly jistě pro disertanta užitečné, neboť zvláště v některých částech

diskusích doplJ1oval, upravoval i restrukturoval. Jeho snahu

poučit

studii po

se a zvednou

úroveň

vlastní

vědecké

práce, zbavit ji jednostranností,

promyšleněji

o vyváženost koncepce celé práce hodnotím velmi
Podobně

užitečné

bylo

kladně.

(např.

i paralelní nasazení kol. Holubce

doktorandském kolegiu, organizovaném
publikace etnologického

formulovat problémy a usilovat

zaměření,

Německo-italskou

publikování

nadací),

drobnějších

při

v Mennaggiu na

vydání vlastní drobné

studií v rámcích grantového

projektu o komunismu a bolševismu v ČSR, v diskusi o Pražském jaru (publikace v němčině
se uskutečnila v Lipsku), ve vystoupení v diskusi na UniversiHit Nurnberg. Pro ÚHSD působil
při správě

PhDr. Holubec

internetových stránek, také se

účastnil překladatelských

aktivit.

Promyšleností se vyznačovalo i Holubcovo vystoupení na doktorandském semináři ÚHSD.
Ohodnocení si zaslouží i Holubcova
středoškoláky.

organizační

při

aktivita

V jistém smyslu vyvrcholením byla Holubcova

účast

pořádání

kurzů

pro

na mém semestrálním

kurzu v rámci studia na ÚHSD, nazvaném "Kapitoly z kultury dělnického prostředí".
Vzhledem

k uvedeným

stanovenému projektu
prezenčního
vyhověno.

disertační

problémům

a

během

snaze

maximálně

práce, požádal PhDr. S. Holubec

(interního) doktorského studia a o

Tak mohl

ve

(a ještě

převod

před ukončením)

dostát

19.9. 2007 o

do studia kombinovaného,

nárokům
ukončení

čemuž

bylo

následujícího školního roku 2007/2008

svoji disertaci odevzdat. Doufám, že obhajoba proběhne ještě v rámcích téhož školního roku.
Závěr

studia, jak ho reprezentuje

disertační

doktorského studia PhDr. Stanislava Holubce a

práce, odpovídá tomuto

předpokládám,

že bude

průběhu

patřičně oceněna.

Škoda, že v závěrečném stadiu práce na disertaci unikly jeho pozornosti drobné chyby,
překlepy

apod. Po zapracování připomínek by bylo vhodné, aby se dočkala disertace i

publikování,
který mu

popřípadě

doporučuj i

V Praze, dne 13.

za pomoci grantu od Nadace Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových, o

se ucházet.

června

2008

