
Zápis 

z obhajoby disertační práce pana PhDr. Radka Soběharta 

konané dne 21. září 2011 

téma práce: „ Brandtova východní politika“ 

přítomní: dle prezenční listiny 

Předseda komise doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. zahájil obhajobu a představil 

přítomným kandidáta.  

Školitel představil doktoranda a seznámil komisi s uchazečem, jeho odborností a 

publikační činností a dizertační práci. 

Kandidát seznámil přítomné se svou disertační prací. Sdělil zejména nosné myšlenky své 

práce, tj. Ostpolitik a její koncept, který představil ve své disertační práci ve všech ohledech. 

Pojednal o interpretační rovině svého metodologického zázemí. Dále komplexně shrnul obsah 

své práce a vyzdvihl nejdůležitější body, klíčové otázky a problémy.  

Poté oponenti přednesli závěry svých posudků: 

Doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc. přednesla svůj oponentský posudek. Ocenila práci a 

téma disertace dr. Soběharta, která ji velmi zaujala. Detailně rozebrala svůj posudek a zejména 

klíčové pasáže disertační práce. Doporučila však více propracovat terminologii. Pojednala i o 

koncepci dr. Soběharta, kterou však podle oponentky pouze naznačil a nedokončil. Vyzdvihla 

jednotlivé body koncepce, které jsou interpretačně nové a přínosné, ale ke komplexní koncepci 

ještě chybí propojení těchto jednotlivých bodů. Přesto oponentka doporučuje tyto body koncepce 

publikovat, protože jejich přínos je neoddiskutovatelný. 

Předseda komise doc. Kovář v důsledku nepřítomnosti druhého oponenta prof. Vaňka 

přečetl posudek. Prof. Vaněk ve svém posudku vyzdvihl koncepci a strukturu Soběhartovi práce, 

která je vhodně členěná a metodologicky propracovaná. Současně vyzdvihl kritické zpracování a 

zdůraznil přínos předložené disertační práce. Jedinečnost práce vidí i v rozsáhlém archivním 

výzkumu, který kandidát podnikl. Prof. Vaněk nemá žádné vážnější výhrady k práci. 

Kandidát dr. Soběhart odpověděl na posudky oponentů a souhlasí s jejich výtkami, 

zejména s doc. Moravcovou. Hlavní problém vidí kandidát v metodologické rovině a 



problematice své práce, protože koncepty a teorie je obtížné uchopit v důsledku velkého 

množství teoretických koncepcí. Pohovořil i o výtce ohledně liberálního politického výkladu 

Ostpolitik jako reálného konceptu mezinárodních vztahů. Zkritizoval přístup realistické školy. 

Současně pojednal o svém archivním výzkumu v Německu a ve Spojených státech amerických. 

Doc. Moravcová se vyjádřila k vystoupení kandidáta. Detailně jej zhodnotila jej a 

vyjádřila svůj názor ke koncepcím a teoriím, o nichž pojednal a které rozebral dr. Soběhart. 

Zdůraznila, že nosné body je třeba rozpracovat do jednolité koncepce, což jí tam chybělo. 

Diskuse: 

Doc. Stellner vystoupil v diskuzi a hlavní problém vidí v tom, že historická část disertační 

práce je perfektní, ale část koncepční má své rezervy, o nichž s kandidátem často diskutoval. 

Pojednal o interpretačních rozdílech mezi historiky a politology. Vyzdvihl metodologickou 

zdatnost kandidáta. Doc. Stellner položil otázku o významu veřejného mínění mimo politiku o 

problematice obsažené v práci. 

Dr. Soběhart adekvátně odpověděl na hypotézu doc. Stellnera o roli osobností. Do diskuze 

nakrátko vstoupil doc. Horčička a diskutoval. Krátce do diskuze o roli osobností mimo politické 

spektrum vstoupil i doc. Kovář. Dr. Soběhart spatřuje i hlavní tlak v ekonomických aspektech ve 

středoevropských zemích v těchto letech, které výrazně ovlivnily Willyho Brandta a jeho 

Ostpolitik. Současně pojednal o vlivu osob v jednotlivých západoevropských politických 

stranách. 

Doc. Moravcová okomentovala dosavadní body diskuze a převážně souhlasila s postoji 

kandidáta. Doc. Stellner okomentoval výstup a zejména pasáže o německých politických stranách 

a jejich přístupu k Brandtovy Ostpolitik. Do diskuze opět vstoupil kandidát, který detailněji a 

v širším kontextu okomentoval politický vývoj v tehdejší Evropě a ve vztahu ke Spojeným 

státům. Doc. Horčička vystoupil v diskuzi a zmínil problematiku v kontextu východního détante 

a vztahu klíčových velmocí k německé otázce v 70. letech.  

Kandidát zaujal stanovisko ke všem otázkám v diskuzi. Předseda komise shrnul veřejnou 

část obhajoby. 



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

Zapsal: PhDr. Jaroslav Valkoun 
Podpis předsedy komise: 


