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Datum obhajoby : 10.12.2019 Místo obhajoby : Praha
Hlasování komise: prospěl/a: 1      neprospěl/a: 4

Průběh obhajoby: Komise vyzvala studenta, aby krátce představil svoji disertační práci
a vyjádřil se k posudkům. Student vysvětlil výběr tématu práce.
Vysvětlil své chápání konceptů uvedených v práci, vysvětlil
regionální diskurz identity v průběhu dějin Rumunska. Student
využil při výzkumu metodu diskurzivní analýzy.
Student dále popsal průběh výzkumu, využité teorie a metody,
představil výzkumné otázky a dosažené závěry. Student se vyjádřil k
posudkům oponentů. K výtce, že nemá dostatek primárních pramenů,
student představil, jak chápe rozlišnost pramenů, proč je jejich počet
menší. Kritiku pramenů uvádí v příloze práce. Na výtku, že student
má v práci málo teorie a příliš deskripce student uvedl, že jeho
historická část práce je opravdu příliš dlouhá a deskriptivní. Student
dále odpověděl na otázky oponentů - Dají se vysledovat některé
příčiny prvotního úspěchu nacionalistických formací na lokální
(rumunské) politické scéně? Jakých volebních výsledků dosahovala
PRM v Transylvánii v komparaci se zbytkem Rumunska?

Komise se dále ptala:
1. Použité zdroje jsou velmi staré a je jich velmi málo. Proč chybí v
práci současná literatura k teorii?
2. Komise považuje diskurzivní analýzu za pozitivistickou, může
student vysvětlit své pojetí?
3. Publikoval student články k tématu práce?

Student neobhájil svůj výběr zdrojů. Vybíral zdroje (dva), které se
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věnují regionální identitě v konceptu historickém v transylvánské
oblasti. Student uznal chybu nevyužití současné literatury. Školitel
studentovi literaturu doporučoval okrajově.
Na druhou otázku student vysvětlil své pojetí diskurzů v
transylvánské oblasti.
Student publikoval kratší dílčí statě k tématu práce.

Další otázky komise:
1. Proč student zvolil dané období.
2. Výběr dvou deníků jako zdrojů práce je problematický. Proč dané
dva deníky?
3. Proč student zvolil jako metodu diskurzivní analýzu?
4. Jaký je širší kontext problematiky, které se student věnuje?

Student odpověděl nedostatečně, jak se národní identita vyvíjí v
zemích v okolí Rumunska, popsal širší kontext problematiky.
Student vysvětlil výběr období, kterému se věnoval - období před a
po volbách. Student neobhájil výběr svých zdrojů a důležitost deníků
pro určení regionální identity a diskurzivní analýzy. Student
nedostatečně obhájil výběr své metody. Komise vytkla studentovi
stručnost a využití velmi malého počtu zdrojů. Chybí pokus práci
konceptualizovat. Práce má problém se strukturou.
Práce nemá dostatečný teoretický základ s využitím relevantní
teoretické literatury (chybí reflexe nejnovější teoretické diskurze v
oblastech regionální etnické identity).
Empirický materiál je velmi úzký (pouze dva deníky). Z
metodologického hlediska nebyl dostatečně odůvodněn výběr
metody a jakým způsobem se s ní pracovalo.
Práci je potřeba zasadit do širších akademických debat, které
přesahují konkrétní případovou studii.
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