
Zápis 

z obhajoby disertační práce pana (paní) PhDr. Filipa Nerada 

konané dne 2. 5. 2012 

téma práce: „ Německo a irské separatistické hnutí. Německo-irská spolupráce do vzniku Irského 

svobodného státu“ 

přítomní: dle prezenční listiny 

Předseda komise doc. Horčička zahájil obhajobu a představil přítomným kandidáta. 

Školitel prof. Skřivan představil doktoranda a seznámil komisi s uchazečem a jeho diz. 

prací. Školitel vyzdvihl studijní úspěchy PhDr. Nerada a jeho vědecké aktivity v této 

problematice. Současně pojednal o předložené dizertační práce, zejména o skutečnost, že je téma 

nejen v českém prostředí nové a že Neradova badatelská práce je založena na detailním 

archivním výzkumu. 

Kandidát seznámil přítomné se svou disertační prací. Sdělil zejména stručný obsah práce, 

nastínil své badatelské metody a detailně pojednal o provedeném archivním výzkumu. Současně 

vyzdvihl skutečnost, že práce je svým zaměřením nová nejen v českém prostředí, ale i v 

zahraničí. Neopomněl zanalyzovat ve zkratce i fenomén irsko-německých vztahů, kterým se 

badatelsky věnoval se zvláštním zřetelem k první světové válce. 

Oponent dr. Novotný seznámil přítomné s hlavními body svého posudku. Poukázal 

zejména na kvalitní archivní výzkum, který doktorand provedl. Současně vyzdvihl způsob 

zpracování práce a metodologické postupy, které Nerad použil. Zmínil i drobné chyby, které 

práce obsahuje. 

Oponent doc. Kovář přednesl hlavní body svého posudku. Poukázal na skutečnost, že 

první dvě kapitoly jsou úvodní a další představují jádro práce. Vyzdvihl zejména provedený 

archivní výzkum a souhlasil se závěry doktoranda. 

Dr. Nerad odpověděl na výtky v posudkách oponentů. Uznal výtky oponentů. 

Diskuse: 

Prof. Skřivan se dotázal, v čem spatřuje dr. Nerad hlavní důvod, proč se Němci nepokusili irské 

záležitosti využít, ke svému účelu. Dr. Nerad poukázal na historickou neochotu či nepříliš dobrou 



zkušenost evropských států přijmout irský problém za svůj a využít jej. Dále, že Británie stále 

vládla mořím. Současně Irové vnímali Němce jako vítanou pomoc pro jejich plány, nikoli za 

nezbytný faktor pro úspěch irského povstání. Doc. Kovář se dotázal, zda tato skutečnost hrála 

nějakou roli za druhé světové války. Dr. Nerad odvětil, že irská politická reprezentace dodržovala 

striktní neutralitu. Debata se současně posunula k otázce vlivu irské nezávislosti ve 

světové krásné literatuře. Doc. Horčička se zeptal, kdo konkrétně podporoval irské věci 

v Německu, které německé skupiny (civilisté vs. vojenské autority). Dr. Nerad odvětil, že 

zejména vyšší úředníci na Zahraničním úřadě. Doc. Horčička se zeptal na význam německo-irské 

spolupráce. Dr. Nerad ji vnímá z celkového úhlu pohledu spíše za okrajovou propagandistickou 

záležitost pro válečné aktivity císařovského Německa než za vážnější podporu německého 

válečného úsilí. Doc. Pelikán se dotázal, zda irské záležitosti nějak rezonovaly u ostatních států 

Trojspolku. Dr. Nerad odvětil, že se mu příliš nevěnoval, ale že irské záležitosti ostatní 

trojspolkové státy vnímaly pozitivně jako oslabení nepřítele – Velké Británie. 

vyhlášení výsledku tajného hlasování: Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.) 

Zapsal: PhDr. Jaroslav Valkoun 

Podpis předsedy komise: 


