
Zápis 

z obhajoby disertační práce Mgr. Lucie Zahradníkové Štefánikové 

konané dne 26.9.2013 

téma práce: Urhánna antropológia a úloha globálnych miest na príklade kultúrnej adaplácie

expat parlneriek v Prahe 

přítomní: dle prezenční listiny 

Obhajobu zahájil v zastoupení doc. Václav Vančata, CSc. Přítomným představil kandidátku 

její školitel PhDr. Václav Soukup, CSc. Poté zhodnotil prúbčh celého doktorského studia 

kandidátky a konstatoval, že Mgr. 1,ucic Zahradníková Štefánková splnila předepsané studijní 

povinnosti. Ve svém úvodním vystoupení kandidátka uvedla, že její práce je teoretícko

cmpirická. Zaměřila se na míru adaptace expat partnerek. Podle aspirantky adaptaci ulehčují 

nová média a internet. 

Dále byla komise seznámena s hlavními body obou posudkú. První oponentský posudek 

PhDr. Petr .Janeček, Ph.D. Omezil se na dvč výtky, které souvisí s tématem i terénem. 

Postrádá odstup od tématu, neboť kandidátka je sama expat partnerkou. Upozon'íujc na 

nepřesnosti v bibliografii. Práci však doporučuje k obhajobě Druhý posudek doc. Zdeňka 

Uherka, CSc., uvádí, že teoretická a empirická část vzájemně neodpovídají, neexistuje zde 

vazba. Práce by mohla být konzistentní, kdyby zde nebyla úvodní část věnovaná urbánní 

antropologií. Práci kvúli citační etice nedoporučuje k obhajobě. 

Aspirantka reagovala na otázky v posudcích. Zdúvodnila nepřesnosti v bibliografii. K vůli 

odevzdání již nebylo možné začlenit zcela aktuální práce. Vyjádřila se i k výrazu cxpat vs. 

cxpatriot. Nadhledem clísponovala na základč jíž předchozího studijmno pobytu v Praze. 

Proto je schopná vnímat lokální kulturu. 

Diskuse 

Doc. Václav Vančata, CSc., vyslovil nesouhlas k tomu, že v práci nejsou zahrnuti partneři 

cxpatek. Jednostranný úhel zkoumání. Současnč aspirantka opomněla další komunity, 

zejména ruskou, která neužívá internetu k adaptaci. Naopak si ponechává vlastní kulturu, byť 

českou kulturu dobře zná. V práci opomnčla metodiku práce. 

Aspirantka reagovala na rozdíl mezi cxpat partnerkami, které zde žijí dlouhodobě nebo 

naopak krátkodobě. Pro komunitu lidí, kteří zde púsobí krátkodobě, je důležitá národnost, 

prostorová blízkost a stejné zájmy. 



Výsledek hlasování 

Prospěl/a 

Zapsala: 
Barbora Půtová 

Podpis předsedy komise: 
RNDr. Václav Vančata, CSc. 


