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Průběh obhajoby: Studentka představila svoji práci o faktorech ovlivňujících zájem o

folklor u členů folklorního soubor v Praze. V práci se zaměřila na
socializaci k folkloru a identitu, která s folklorem souvisí. Pro
výzkumnou část studentka použila 13 polostrukturovaných
rozhovorů, které sama provedla. Studentka v práci identifikovala
významný vliv rodiny na vstup do folklorního souboru a řadu funkcí
folkloru pro členy souboru: psychohygiena, smysluplné trávení
volného času, sociální zázemí („kolektiv“). Role patriotismu či
národní hrdosti je pro respondenty naopak málo důležitá. Poté
přednesla posudek vedoucí práce Markéta Sedláčková. Přes drobné
připomínky, např. přehnaně pozitivní (ve smyslu bez metodologické
skepse) vyznění práce v některých místech, navrhla známku výborně.
Následoval posudek oponenta Richarda Růžičky, který práci
pochválil a navrhl známku výborně. V debatě se studentka dotkla
otázky, zda by práci prospělo konstruktivistické pojetí ve srovnání s
použitým pojetím funkcionalistickým. Člen komise Jiří Buriánek se
dále zeptal, zda v souboru hraje roli také orientace na výkon, načež
studentka odpověděla. Člen komise Jiří Vinopal se doptal na některé
rozdíly mezi folklorem v Praze a na Moravě či v regionech, kterým
je folklor kulturně bližší. Studentka odpověděla, že výzkumy
nepoukazují na odlišnou motivaci členů souborů v různých
regionech. Komise se na základě obhajoby shodla na známce
výborně.
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