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Kandidátka představuje svou práci.
Vedoucí práce představuje svůj posudek.
Předseda komise přečte posudek nepřítomného oponenta.
Kandidátka reaguje na posudky: konstatuje, že místo "inteligence" by
se možná mělo mluvit "absolventech vysokých škol". Dále
konstatuje, že právě člen strany "Edinaja Rossija" opakoval přesně
podle vládní linie vnímání 90. let. Uvádí, že by chtěla pokračovat v
obdobných výzkumech.
Diskuse: Dr. Příhoda se ptá, jak se formuluje obraz minulosti, na
základě čeho, když respondenti to období (vědomě) nezažili
(nejmladší respondent byl narozen 1996). Mohou to být filmy,
seriály, učebnice... Kandidátka uvádí rodinu, školu, média.
Kvantitativně se to určit nedá. Konkrétní filmy byly uvedeny často, i
když leckdy respondenti je sami ani neviděli. I konkrétní písně. Dr.
Příhoda konstatuje, že lidé jako členové strany "Edinaja Rossija"
říkají to, co se od nich očekává, nějaké deklarace, a ptá se, zda
kandidátka měla metodu, jak to prolomit. Kandidátka uvádí, že bylo
dobré se dostat k lidem jako jsou pracovníci státních médií přes
jejich známé, nikoliv oficiálními cestami. Dr. Příhoda se ptá, na
rusko-německý projekt o 90. letech, která by mohla být posunuta.
Komise se po poradě usnesla na hodnocení "výborně"
Konec: 10:33
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Klasifikace obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: Dr. phil. Markus Giger ............................

Členové komise: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. ............................
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