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Mgr. Aleš Vrbata absolvoval doktorský program Historické vědy- iberoamerik<U!istika. Všechny 

zkoušky- až na jedinou výjimku -složil oproti individuálnímu studijnímu plánu s předstihem~ Pobýval 

na někoiikaměsíčním studijním pobytu v zah_raničí (v centm CEIS20 na Universidade de Coimbra v 

Portugalsku) a na přednáškovém pobytu ve Francii, které plispěly k rozšíření jeho znalosti o těžko 

dostupnou odbornou literaturu k disettačnípráci nazvané původně ",deologická inspirace 

autoritativního režimu v Brazílii 30. let", kterou se ale nakonec vzhledem k tématu- mezinárodniho 

dosahu i k zahraničním pobytiim a konzuitadm rozhodl psát v portugalštině, k čemuž na základě 

žádosti získal svolení oborové rady. V disertacinaz_vané nynítedy ,Jnjluéncias dautrinárias europeias 

no B;asil, 19 22-40 využil a navázal na své předchozí studijní zaměření (absolvent magisterského 

studia oborů historie a filozofie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové) a nosnost tématu 

opakovaně prokázai ve své přednáškové (působí jako odborný asistent Ústavu filozofie a 

společenských věd FF lJHK, je členem Kabinetu iberoamerických studií Kated..ry poiitotogie a Ústavu 

filozofie a společenských věd téže univerzity, přednášel v CLP -Institute Cam5es v Praze i 

v zahraničí) i publikační činnosti (publikoval ve sbornících -Sedmdesát let od vypuknuti Kpanělské 

občanské války- vnitlni a vnější aspek1:y kon.fliÁ1:u, ed. Pavlína Springemvá, Gaudeamus, I-L.-adec 

Králové, 2007, i odborných časopisech: Theatmm historiae- Katedra historických věd FF Upa, Foero

Americana Pragemda- uK v Praze, KlAS Papers a v časopisech pro širší publikum~ Dějiny a 

současnost). Má z_kušenosti i s vedením diplomových prací a rozsáhlé jazykové znalosti (portug., 

angl., fr-®c.). Obojí se pozitivně odrazilo i v předkládané diser"12ČnÍ práci. 

Mgr. Aleš Vrbata splnil všechny povinnosti studenta doktorského programu a zúročil všechny 

možnosti, jež se mu během studia naskytly, ve své přínosné disertační práci. 

V Praze, 13.7.2009 

PhDr. Simona Binkovil, CSc. 
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