Zápis
z obhajoby disertační práce Mgr. Anny Šírové-Majkrzak
konané dne 5. 6. 2012
téma práce: Interkulturní komunikace blízkých kultur ve světle česko-polského příkladu
přítomní: z 11 členů komise 6, jmenovitě doc. Martin Matějů, PhDr. Martin Soukup, Ph.D., a
PhDr. Václav Soukup, CSc., doc. Zdeněk Uherek, CSc., PhDr. Lenka Opletalová, Ph.D. a
doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Předseda komise doc. Martin Matějů zahájil obhajobu a představil přítomným kandidátku.
Školitelka PhDr. Lenka Opletalová, Ph.D. představil doktorandku a její téma.
Kandidátka Mgr. Anna Šírová-Majkrzak seznámila přítomné se svou disertační prací. Její
zájem vyplýval z praktických zkušeností, tlumočení. Snažila se pojmenovat problém. Blízkost
kultur. Interkulturní komunikace, schází jako fenomén. Zázemí kulturologické umožňuje
holistický pohled. Interkulturní komunikace vztahována na kontakty s exotickými kulturami.
Poté oponenti PhDr. Martin Soukup, Ph.D. a doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. přednesli závěry
svých posudků.
Podle Štolla je práce pěkně napsaná, nejsilnější část popisující jazykové rozbory
vypozorované ze vzájemné komunikace. První dvě kapitoly zmapování tématu.
Podle Soukupa je patrná snaha o interdisciplinární přístup. Tvůrcem je člověk, který
vstupoval do obou kultur. Příspěvek k aplikované kulturologii, zároveň transkulturní
psychologii. Vklad je teorie síťových bariér.
Kandidátka odpovídala na posudky oponentů. Nelze však uvažovat, že všichni Češi jsou
takoví etc. Polsko je tradiční, Češi jsou blíže severskému národu. Součet nuancí, které
vytvářejí něco nového. Prognóza je negativní a pozitivní. Negativní, nevyužitý potenciál.
Negativní vývoj může spočívat v tom, že se nevyužije potenciál. Pozitivní, nadnárodní
instituce, internet. Vše se nepřekládá do jazyka.
Diskuse: doc. Zdeněk Uherek, CSc. Zapochybuji, že polská a česká kultura jsou dva
monolity. Interkulturní komunikace bude vypadat jinak, když se budou bavit na opačných
koncích Slezska. Součást Rakousko-Uherska. Krakov více uvolněný, hustá železniční síť
kolem Německa. Naopak slabá směrem Rusko. Těšínské Slezsko, propletené, složité. Není
pohraničí.
PhDr. Martin Soukup, Ph.D. vznesl kritickou poznámku. V disertační práci se nemají citovat
prameny z Wikipedie. Kombinace dvou stylů odkazování. Kandidátka oponovala, že poctivě
uvedla vše, s čím pracovala.
Vyhlášení výsledku tajného hlasování: Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.)

