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I 3:00 Předseda komise doc. PhDr. František Vrhel, CSc. zahájil obhajobu, představil sebe a 

přítomné členy komise a přítomné oponenty. Přítomným pak představil studenta. 

I 3:05 Školitel seznámil přítomné stručně se svým hodnocením studentova studia a jeho disertační 

práce, které uvedl ve svém písemném vyjádření. 

I 3:08 Student seznámil přítomné s tezemi své disertační práce. Sdělil zejména: Disertační práce 

seznamuje s problematikou lidové léčby. Zájem o způsob lidového léčitelství u krajanů, a to u 

volyňských Čechů a černobylských Čechů. Na základě strukturovaných rozhovorů a 

dotazníkového šetření byla zkoumány postupy lidové léčby u obou skupin krajanů. 

13: I 5 Oponentka PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. seznámila přítomné s hlavními body svého 

posudku a se závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položil studentovi 

tyto otázky: Kupříkladu, jak lze zdůvodnit intenzivnější příklon k magickým praktikám u 

ukrajinských Čechů? Nejde o problematiku zvoleného časového období? 



13:25 Předseda komise seznámil přítomné s hlavními body oponentského posudku doc. PhDr. 

Ireny Štěpánové, CSc. a se závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. 

Položil studentovi otázky týkající se především struktury práce. 

13:45 Student reagoval na posudky oponentů a jejich položené otázky: U kazašských Čechů byl 

naopak příklon k magickým praktikám intenzivnější, avšak práce měla k dispozici více údajů od 

Čechů volyňských. Studentka zdůvodnila zvolenou strukturu práce a obhájila začlenění okrajových 

témat. 

13:55 Předseda komise zahájil diskusi. 

V následné diskusi vystoupil: doc. Ing. Petr Kokaisl, Ph.D., který se dotázat, zda šlo autorce více 

o problematiku krajanství, či o fenomén lidové léčby. Dále se dotazoval pan PhDr. Petr Janeček,

Ph.D. na rozdíly v termínu lidová léčba a lidové léčitelství. Studentka na všechny dotazy zevrubně

odpověděla.

14:00 Předseda komise ukončil samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o 

klasifikaci obhajoby disertační práce. 

Předseda komise seznámil studenta a přítomné s výsledkem obhajoby: Obhajoba disertační práce 

byla klasifikována prospěla.
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