
VZOR ZÁPISU 

Zápis 

z obhajoby disertační práce pana (paní) PhDr. Romana Kodeta 

konané dne 8.2.2012 

téma práce: „ Rakousko-Uhersko a Osmanská říše 1896-1914“ 

přítomní: dle prezenční listiny 

Předseda komise doc. Kovář zahájil obhajobu a představil přítomným kandidáta PhDr. 

Romana Kodeta.  

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

dizertační prací, publikační činností a průběhem jeho doktorského studia. 

Předseda komise doc. Kovář vyzval kandidáta, aby seznámil přítomné se svou disertační 

prací. Kodet sdělil zejména důvody, proč si vybral pro svou dizertační práci toto téma, 

metodologické postupy, které v práci pouţil. Dále rozebral archivní fondy, v nichţ bádal, a 

problémy, které při analýze zkoumané problematiky vyplynuly. Současně krátce shrnul komisi 

obsah své práce.  

Poté oponenti doc. Ţupanič a dr. Tejchman přednesli závěry svých posudků. Dr. 

Tejchman vyzdvihl zejména skutečnost, ţe kandidát se výborně vypořádal se spletitostí 

mezinárodních vztahů na Balkáně na přelomu 19. a 20. století. Současně poukázal na fakt, ţe 

vnímá předloţenou práci po stránce zpracování archivní výzkumu za velmi cennou. Ocenil 

kvalitu textu, stylistiku i obsahové záleţitosti. Doc. Ţupanič se připojil k názoru dr. Tejchmana, 

týkající se kvalit předloţené dizertační práce. Rovněţ vyzdvihl pramennou základnu a navrhoval, 

aby práce byla vydána v zahraničí, protoţe přesahuje svou kvalitou vědecký výzkum České 

republice. Zmínil i drobné nedostatky, které se v práci objevily, nijak však neměly negativní vliv 

na kvalitu práce. 



Kandidát PhDr. Roman Kodet odpovídá na posudky oponentů. Poděkoval oponentům za 

konstruktivní charakter posudků. Souhlasil s výtkami oponentů. Objasnil důvody, které ho 

k chybám nepřímo dovedly. Zmínil konkrétně problematiku vnímání Skadaru a jeho interpretaci. 

Oponenti se vyjádřili k reakcím PhDr. Romana Kodeta krátce. Následně odpovědi 

kandidáta volně přešly do diskuze. V diskuzi vystoupili všichni členové komise s drobnými body. 

Zejména doc. Kovář nastínil další moţnost bádání a navrhoval dr. Kodetovi, ţe by měl svou 

kvalitní dizertační práci vydat tiskem. Kodet s ním souhlasil a pojednal šířeji o této problematice. 

Prof. Skřivan otevřel problematiku zbrojních vývozů Rakouska-Uherska do zahraniční, včetně 

oblasti Balkánu. 

Předseda komise zhodnotil a uzavřel veřejnou část obhajoby. 

Vyhlášení výsledku tajného hlasování:  

 

Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.) 

Zapsal: PhDr. Jaroslav Valkoun Podpis předsedy komise: 


