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Datum obhajoby : 28.01.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Předsedkyně komise přivítala studentku Schneiderovou a představila

jí členy komise. Andrea Schneiderová poté představila základní teze
své diplomové práce, včetně motivů, které ji vedly k sepsání práce.
Představila pak strukturu diplomové práce a pohovořila i o
zkušenostech z terénního výzkumu provedeného v Rumunsku či o
obtížích se sháněním literatury. Studentka si uvědomuje i limity své
práce a rozvedla, jakým směrem by se výzkum jejího tématu mohl
dále ubírat.

Vedoucí diplomové práce pak přečetl svůj posudek na předkládanou
práci. Byl oceněn výrazný posun v kvalitě práce ve srovnání s její
první verzí. Vedoucí doporučuje práci k obhajobě a navrhuje
hodnocení velmi dobře.

V dalším kroku pak svůj posudek přečetl oponent, který ocenil
skutečnost, že studentka zpracovala postupně mizející skutečnost
spjatou s romskou komunitou v Rumunsku. Diplomovou práci
považuje za velmi zdařilou, doporučil ji k obhajobě a navrhl
hodnocení velmi dobře. Oponent pak slečně Schneiderové navrhl
publikovat část práce v odborné literatuře.

Studentka poté krátce zareagovala na výtky oponentů, které se
víceméně týkaly jen historických, geografických či kulturních reálií
rumunského jazykového prostoru.

V následné debatě pak členové komise zjišťovali podrobnosti o
provedeném terénním výzkumu a taktéž doporučili publikaci práce v
odborném tisku.

Po krátké poradě se komise shodla na výsledném hodnocení
diplomové práce. Ta byla úspěšně obhájena s hodnocením velmi
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dobře.

Klasifikace obhajoby: velmi dobře (2)

Předseda komise: Mgr. et Mgr. Jarmila Horáková, Ph.D.
(přítomen)

............................

Členové komise: PhDr. Jiří Našinec (přítomen) ............................

 Dr. phil. Dan Ungureanu (přítomen) ............................

 Mgr. Přemysl Vinš (přítomen) ............................
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