
Zápis 

z obhajoby disertační práce pana Ing. Luboše P á ť a I a konaná dne 

2.10.2013 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Téma práce: ,. C:eská šlechta ve polovině 19. století. Šlechtický velkostatek 
v Čechách na přelomu věku: Ana(vza ekonomických poměrů tři aristokratických 
rodit." 

Přítomni: Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.� předseda 
Přítomní členové komise: 

Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 
předsedkyně oborové rady ÚČD 
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 
Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. - školitel 
PhDr. Pavel Cibulka, CSc. - oponent 

Předseda komise prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., zahájil obhajobu a 
představil přítomným kandidáta Ing. Luboše Páťala. 

Školitel pro[ PhDr. Milan Hlavačka, CSc., seznámil komisi s uchazečem a 
jeho disertační prací.Ing. Luboš Páťal na výzvu předsedy komise referoval o své 
práci s důrazem na genezi projektu, průběh (a komplikovanost) rozsáhlého 
archivního výzkumu, metod práce a jejích závěrů v kontextu současného 
výzkumu šlechty a jejího místa v české společnosti. 
Následně zazněly oponentské posudky PhDr. Pavla Cibulky, CSc., a doc. PhDr. 
Radmily Švaříčkové-Slabákové, PhD. 
Ing. Luboš Páťal se poté vyjádřil k jednotlivým kritickým připomínkám a 
podnětům, které v těchto posudcích zazněly. Jedna rovina těchto připomínek 
byla metodická a věcná, druhá rovina se soustředila na stylistickou úroveň této 
práce. 
Přítomný oponent přijal kandidátova vysvětlení a argumentaci, komise se také 
ztotožnila i s dalším výkladem a komentářem k jednotlivým diskusním 
podnětům. 

Dalším bodem jednání byla obecná diskuse, v ní vystoupil jak prof. K vaček 
( ocenil rozsáhlý archivní výzkum, dobrou geografickou volbu šlechtických 
velkostatků, detailní výklad sociálně hospodářské analýzy a šlechtických 
rituálů, upozornil na další možné cesty výzkumu), tak prof. Hlavačka ( ocenil 
pramenný přínos, který umožní další komparativní výzkumy, docenil, že autor 
práce vystihl velký potenciál šlechtického podnikání (včetně dopravy uhlí 
zejména po železnici) i jeho další stránky, včetně perspektiv cestovního ruchu, 



připomněl také souvislosti s pozemkovou refonnou v meziválečném 
Československu), i prof. Beneš. 

Ing. Luboš Páťal reagoval i na tyto podněty věcně, komplexně a pohotově. 

Vyhlášení výsledku tajného hlasování: 

Komise konstatovala, že kandidát svou práci úspěšně obhájil a navrhla 
udělení titulu doktora (PhD.). 

Zapsala: Taťána Jelínková 

V Praze 2. lO. 2013 


