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Předsedkyně komise seznámila uchazečku s členy komise a vyzvala
ji k prezentaci kvalifikační práce. Studentka vysvětlila motivace a
východiska práce. Zdůraznila, že usilovala o představení tématu v
českém prostředí dosud nezpracované a zmapovat současnou situaci
v Albánii a komparovat ji s českým prostředím. Shrnula výsledky
svého pozorování a zdůraznila potíže se získáváním pramenů a
literatury.
Poté posudek vedoucího práce přečetl v zastoupení dr. Žila a
následně svůj posudek shrnul oponent dr. Otčenášek. Studentka
reagovala na připomínky zmíněné v obou posudcích. Vysvětlila proč
neprovedla plánovaný terénní výzkum.
Konstatovala že upřednostnila texty vztahující se přímo ke
zkoumanému areálu nad teoretickými etnologickými publikacemi a
použila ty zdroje, které se jí zdály relevantní a byly snadno dostupné.
Magistr Vinš položil dotaz, jak jsou na tom zmíněné tři romské
etnicity (romové, ashkali a egjiptianët) v Albánské republice v
porovnání s Kosovem, kde jsou jako minority v ústavě. Vytknul také
studentce chybné přepisy jmen a albánských geografických názvů
spolu s nedůsledným skloňováním.
Diskuse se vedla možném budoucím výzkumu a jeho případných
metodách.
Komise se po diskusi shodla na výsledné kvalifikac:i DOBRÝ.
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