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Course of defence: Obhajoba začíná v 16:00 (26. 9. 2019) a probíhá standardním
způsobem. Předseda komise uvádí zahájení obhajoby a předává slovo
vedoucímu práce, který představuje dosavadní výzkumné působení
doktorandky. Následuje prezentace hlavních výsledků práce. Ta se
zaměřuje na představení výzkumného problému, metodologie a
hlavních výsledků práce. Po prezentaci hlavních výsledků práce
následuje představení prvního oponentského posudku (prof.
Olechnicki) formou čtení vybraných úryvků. Ty mimo jiné zahrnují
komentář výzkumného pole studia kolektivní paměti; dle posudku
jsou výsledky jsou prezentovány jako originální a zakotvené ve
kvalitním metodologickém rámci. Oponentský posudek druhého
oponenta je shrnut předsedou komise. Mimo jiné je zdůrazněna
teoretická kontribuce disertačního výzkumu. Autorka práce ve své
následné reakci komentuje semiotický přístup ke zpracování
vizuálního materiálu, připomínky směřující k přílišné interpretaci
autorka obhajuje inheretními vlastnostmi kvalitativního výzkumu,
dále mimo jiné představuje vliv induktivního přístupu na způsob
tvorby konceptuálního rámce práce. Po reakci autorky na oponentské
posudky následuje otevřená diskuse. Člen komise vznáší otázku
empirického využití teoretického konceptu paměti, který práce
aplikuje. Následující otázky zahrnují témata případného budoucího
opakování výzkumu, které by zachytilo dynamický charakter paměti.
Následuje diskuse potenciálních interakcí mezi kulturní a
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komunikativní pamětí ve vztahu ke studovanému materiálu. Další
otázka z řad publika otevírá problematiku analýzy překladů
empirického materiálu. Autorka argumentuje příklady z terénu.
Otázky jsou zodpovězeny uspokojivým způsobem.
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