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 Posudek školitele na studenta doktorského studia oboru Historie/Obecné dějiny 

PhDr. Jaroslava Fialu  

 

Pan PhDr. Jaroslav Fiala se od samého počátku doktorského studia projevoval jako 

pilný a pečlivý student, nanejvýš zaujatý svým atraktivním tématem, který si – podobně jako 

v magisterském stupni studia – všechny povinnosti plnil včas, na všechny dílčí atestace byl 

vždy výborně připraven. V letech 2007–2010 se konkrétně jednalo o dvě atestace z cizích 

jazyků (angličtina a němčina), o atestaci z filozofie, o odbornou zkoušku z oboru 

Historie/Obecné dějiny i o písemnou práci – odbornou studii z téhož oboru. Taktéž státní 

doktorskou zkoušku vykonal PhDr. Jaroslav Fiala výtečně a v řádném termínu. Na závěr mám 

pouze jednu poznámku, a sice že kromě všech výše uvedených aktivit složil Jaroslav Fiala 

úspěšně rovněž státní rigorózní zkoušku.  

 

Za podstatnou pokládám taktéž skutečnost, že PhDr. Jaroslav Fiala během svého 

doktorského studia publikoval celou řadu odborných i populárních textů, které vypovídají o 

tom, že je tak říkajíc „hotovým historikem“. Totéž platí o jeho publicistice, která sice přímo 

nesouvisí s jeho doktorským studiem, ale přesto dotváří obraz doktora Fialy jako historika i 

jako angažovaného intelektuála.  

 

Pokud jde o Fialovu doktorskou dizertaci, text s názvem Zahraniční politika 

Spojených států vůči Kubě v letech 1958-1965 je podle mého názoru velice zdařilou analýzou 

tohoto fenoménu. PhDr. Fiala ve své práci mimo jiné zúročil rovněž své studijní pobyty na  
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Kubě a ve Spojených státech amerických, nemluvě o velkém, respektu hodném 

množství prostudovaných nevydaných i vydaných pramenů a odborné literatury. Samotný text 

se kromě nesporných odborných kvalit – což nevylučuje jeho některé diskutabilní pasáže – 

navíc velmi dobře čte, i zde se projevila Fialova publicistická činnost (někdy možná, trochu 

paradoxně, na úkor přísně odborného charakteru jeho textu).  

 

Ze všech výše uvedených důvodů a celého mého posudku školitele je nicméně, 

předpokládám, velice dobře jasné, že Fialovo doktorské studium, aniž bych chtěl jakkoli 

předjímat výsledek obhajoby, hodnotím jako velmi úspěšné.  

 

 

V Praze, 31. srpna 2015 

 

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

 


