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Průběh obhajoby: Doc. Buriánek vyzval studenta k představení práce. Diplomant

shrnul hlavní body své práce a stěžejní závěry. Vedoucí práce ve
shrnutí svého posudku zhodnotil jako kvalitní, především pak její
závěr, který hodnotí jako nejlepší část práce. K práci má několik
připomínek uvedených v posudku. Doc. Buriánek shrnul posudek
oponentka, který upozorňuje na některé nejasnosti ve volbě metody.
Autor práce odpověděl na otázky vznesené v posudcích. Althussera v
práci využívá, neboť vysvětluje, jakým způsobem ideologie
reprodukuje společenské vztahy, což je důvod, proč autor tuto
koncepci považuje za nosnou. Dále k nejasnostem k metodě upřesnil,
jakým způsobem metodu a její pojmy v práci aplikoval a s jakou
motivací. Upřesnil rovněž, jaká je jeho vlastní ideologická pozice
(antinacionální) a v čem se v práci projevuje. Ke kritice
metodologického nacionalismu upřesnil dvojí směřování takové
kritiky a reflektoval kritiku omezené role nacionálních států v
globální společnosti. Dále se vyjádřil ke způsobu interpretace článků
v analytické části práce. Autor se ještě vyjádřil k instrumentální roli
uprchlíků a jejich politické reprezentaci, načež dr. Lupač vysvětlil, že
jeho otázka směřovala spíše než k politické reprezentaci k
instrumentální roli v materiálu diskursu.
Doc. Buriánek v otevřené debatě komentoval závěr práce jako vcelku
očekávatelný a dotázal se, zda by se v případě rozšíření studovaného
materiálu daly najít i jiné podněty a interpretace. Autor uvedl příklad
ze studovaného materiálu a uzavřel, že do práce tyto jiné souvislosti
nezahrnoval kvůli úspornosti. Právě z toho titulu nicméně doc.
Buriánek znovu poukázal na očekávatelnost hlavního závěru. Dr.
Lupač na to vznesl otázku, v čem je přidaná hodnota kritické
diskurzivní analýzy daného materiálu oproti jiným metodám. Autor
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uvedl, že jde především o detailnější poznatky a popis rolí. Dr. Lupač
ještě doplnil, že metoda má výhodu i v aplikaci systematického
postupu a požádal diplomanta o uvedení příkladu, na kterém se tato
výhoda dá ukázat. Autor popsal závěry týkající se významu "hranic".
Dr. Sedláčková doplnila, že při náhodném studiu materiálu mohou
podobné závěry rovněž vyjít, ale nemusí, kdežto systematický postup
by k nim měl vést vždy.
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