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Průběh obhajoby: 10:03 Předsedkyně komise prof. Pátková zahájila obhajobu
disertační práce kandidátky Svobodové.

10:06 Slovo bylo předáno školitelce, prof. Bláhové, která představila
studentku a seznámila přítomné s tématem práce kandidátky a
celkově zhodnotila průběh studentky během celého doktorandského
studia.

10:15 Kandidátka Svobodová seznámila komisi se svou disertační
prací. Stručně představila základní teze své práce. Hovořila o stěžejní
literatuře a archivních pramenech (kodex, inkunábule...), které
zhodnotila. Dál rovněž popsala vlastní práci s textem a kronikou
(analytický přístup).

10:35 Předsedkyně předala slovo oponentům práce. Nejprve přednesl
obsah svého posudku oponent - doc. Hlaváček - kladně hodnotí
výběr tématu práce. Disertační práce je základním přínosem a edici
by doporučoval k vydání zejména i pro zahraničí. Naopak hodnotí ne
příliš kladně název práce, který zcela přesně neodpovídá obsahu
práce. Celkově hodnotí kladně a přínosně.

10:40 Oponentka Lenka Blechová- nepřítomna - slovo předáno prof.
Kubínovi, který přednesl posudek v zastoupení - oponentka kladně
hodnotí práci s prameny a souhlasí se stanoviskem ne zcela
vhodného výběru názvu práce. Doporučuje upravit interpunkce, jinak
práci studentky hodnotí jako velmi důkladnou. Drobné formální
nedostatky se místy vyskytují.
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10:42 Studentka reaguje na posudky obou oponentů.

10:45 Předsedkyně komise zahájila diskuzi. Při diskuzi bylo
položeno několik otázek, plynoucí z obou posudků oponenta a
oponentky práce, na které studentka odpověděla velmi dobře.
Rovněž zaujala stanoviska k podnětům a jednotlivým připomínkám
členům komise týkající se zejména ponechání původní interpunkce a
názvu práce.

11:04 Předsedkyně komise ukončila diskuzi a dále se pokračovalo
neveřejnou částí, kdy se hlasovalo o klasifikaci - komise hlasovala
zdvižením ruky -

11:11 Předsedkyně komise veřejně vyhlásila výsledek obhajoby -
"prospěla"
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