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Průběh obhajoby: Předseda komise uvítal studentku a seznámil ji s průběhem obhajoby.
Studentka představila téma práce a důvody jeho volby, cíle a metody
práce. Dále shrnula strukturu práce a obsah jejích jednotlivých částí.
Podrobně představila metodiku zpracování (analyzovaný materiál,
postup obsahové analýzy, sledované vlastnosti receptů atd.). Dále
stručně shrnula limity práce a překážky zpracování práce (malý
vzorek za posledních 10 let, výběr tradičního receptu a jeho srovnání
s výběrem moderních receptů, nezahrnutí internetových databází
receptů). Vposledku shrnula zjištěné výsledky, jejich interpretaci a
závěry práce.
Vedoucí práce uvedl pro úplnost, že se jedná o druhou verzi práce po
první neúspěšné obhajobě. Práce byla oproti původní verzi dotažena
v oblasti analýzy, přehlednosti metodologie i celkové struktury
práce. Práci nadále chybí silnější sociologická rovina, tj. zasazení
výsledků dobře provedené obsahové analýzy do kontextu sociologie
kultury a jídla. Empiricky slabší místo představuje volba jediného
receptu jako zdroje tradičního "vzoru", s nímž jsou srovnávány
moderní recepty. Oponentka souhlasila ve svém posudku s body
vedoucího práce, doplnila, že práci chybí hlubší analytická rovina a
zejména syntéza na úrovni formulace hypotéz i interpretace
výsledků.
Studentka upřesnila, že kuchařku Janků-Sandtnerové zvolila
vzhledem k době, kdy byla publikována a že by dále mohla přidat do
dat i jiné dvě kuchařky, které ale byly vydány jindy a přínos jejich
zahrnutí je velmi omezený. Analýza internetových databází receptů
má podle ní také svá specifika, zejména pak v populaci, která je
ochotna recepty zveřejňovat apod. Reagovala i na dotaz vedoucího
práce z posudku na rychlost změn a trendů ve stravování, a to tím,
jaké globální změny měly dopad na kulturní trendy v gastronomii a
jak jednotlivé kultury tyto změny a trendy přijímají. Odpověděla
rovněž na dotaz oponentky, jak by se k výzkumné otázce dalo
přistoupit analyticky jinak (např. kvalitativními rozhovory napříč
generacemi). Nereagovala nicméně na zásadní koncepční výtky
práce zmíněné v obou posudcích.
Doc. Šubrt se v diskusi v návaznosti na své studium Norberta Eliase
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dotázal, zda se autorka zabývala kulturou stolování.
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