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Hodnocení průběhu a výsledků doktorského studia Mgr. Jana Adamce, M.A. 

 

Mgr. Jan Adamec, M.A. ukončil magisterské studium historie na Filozofické fakultě UK 

v roce 2002. Roku 2004 pak obhájil magisterskou práci na téma vztahů československé 

politické elity k Polsku a Maďarsku v letech 1956–1957 na Středoevropské univerzitě 

v Budapešti. 

Doktorské studium na FF UK v kombinované formě zahájil J. Adamec už v roce 2002 

pod vedením prof. V. Nálevky. Z důvodu druhého studia v Budapešti a pracovního vytížení 

v následujících letech však toto studium zanechal. Opětovně je započal v roce 2010. Státní 

doktorskou zkoušku složil v roce 2013 a dizertační práci odevzdal v srpnu 2015. 

Během svého pětiletého působení v doktorském studiu byl J. Adamec již etablovaným 

historikem. Z pozice šéfredaktora provozoval internetový časopis pro výzkum studené války 

Prague Cold War, podílel se na publicistických pořadech Českého rozhlasu o historii a 

pravidelně publikoval populárně naučné články s historickou tematikou v předních českých 

médiích. Zároveň byl také editorem české sekce anglicky psaného internetového časopisu 

Visegrad revue. Po dobu svého studia pracoval jako pedagog na Vyšší odborné škole 

publicistiky. 

Kromě těchto aktivit se J. Adamec intenzivně věnoval odborné práci. Na předchozí 

nezanedbatelnou publikační činnost navázal během doktorského studia čtyřmi odbornými 

články v recenzovaných časopisech a čtyřmi studiemi v kolektivních monografiích. Z toho čtyři 

studie jsou v anglickém jazyce a dvě z nich byly vydány v zahraničí. Dále také uveřejnil dvě 

odborné recenze. Impozantní je počet populárně naučných a publicistických textů, kterých J. 

Adamec v letech 2010–2015 uveřejnil čtyřicet sedm! Na vědeckém životě se podílel i účastí na 

dvou zahraničních mezinárodních konferencích (Paříž a Athény). Absolvoval také měsíční 

studijní pobyt v Budapešti. 

Práce doktorského semináře se J. Adamec účastnil jako již zkušený historik, který 

v diskusi vyjadřuje vyzrálé názory a ostatním účastníkům svými komentáři poskytuje cenné a 

podnětné postřehy a rady. Vždy jsem oceňoval jeho hlubokou erudici, jemný smysl pro analýzu, 

formulační obratnost a ovšem i takt, s nímž dovedl polemizovat s názory kolegů. 

Dizertační práce J. Adamce je v kontextu české historiografie významným příspěvkem 

k dějinám Maďarska i sovětského bloku. Zakládá se na obdivuhodně rozsáhlé heuristické 

základně. Autor použil prameny a zohlednil sekundární literaturu v maďarštině, ruštině, 
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angličtině, němčině, češtině a slovenštině i polštině a srbštině. Práce sice nepředkládá 

překvapující závěry a není ani pokusem změnit dosavadní interpretace, její velká hodnota však 

tkví v citlivosti analýzy, širokých kontextuálních souvislostech i ve smyslu pro jedinečnost 

historických situací a jednání konkrétních lidských bytostí. Předložená práce je tak velice 

detailním, barvitým a poutavým vylíčením maďarské revoluce 1956, které v české 

historiografii dosud chybělo a které by jistě našlo i širší mezinárodní ohlas. 

 

V Praze, 15. 12. 2015 

 

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. 


