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12:00 Předseda komise PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D. zahájila obhajobu, představila sebe a 

přítomné členy komise. Přítomným pak představila studentku Mgr. Andreu Manovou. 

12:05 Školitel seznámil přítomné stručně se svým hodnocením studentčina studia a její disertační 

práce, které uvedla ve svém písemném vyjádření. 

12:10 Studentka seznámila přítomné s tezemi své disertační práce. Svoji pozornost zaměřila na 

metody, cíle a realizace terénního výzkumu. Ve své práci se studentka zaměřila na teoretickou a 

současně empirickou analýzu, v rámci které popsala terénní výzkum realizovaný v Berlíně v období 

2014-2015. 

12:25 Oponent PhDr. Markéta Poláková, PhD. (v nepřítomnosti posudek přečetl Doc. PhDr. M. 

Popelka, CSc.) seznámil přítomné s hlavními body posudku a se závěrem, že doporučuje předloženou 

disertační práci k obhajobě. Studentce byly položeny následující otázky: Jaká je motivace pro výběr 

tohoto tématu disertační práce? Od autorky práce se vyžaduje detailně popsat město Berlín, jeho 

specifika z hlediska multkulturalismu, migrace a adaptace cizinců na zdejší podmínky života. Autorka 

měla detailně popsat informace týkající se popisu výzkumného vzorku, typologie respondentů, 

způsobu práce s daty a jejich analýza. 

12:45 Oponent prof. PhDr. Miloš Zelenka, CSc. seznámil přítomné s hlavními body svého posudku a 

se závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Studentce byly položeny 

následující otázky: Zda typ imigračního modelu realizovaného různými způsoby západních zemí 

Evropy sociologicky či kulturně-antropologicky souvisí svými historickými kořeny, např. s formou 

bývalé koloniální politiky těchto velmocí? (konkrétně Francie, Anglie, Německo) Zda tento typ souvisí 

s náboženským zaměřením na protestantství nebo katolicismus? 



12:55 Studentka reagovala na vyjádření oponentů. Autorka detailně popsala fázi terénního výzkumu 
ve městě Berlín, které vnímá jako multikulturní a cizojazyčné město. Referovala o současném typu 
migrační politiky v Německu a současně vyčlenila skupiny imigrantů a přistěhovalců, které jsou 
součástí německé populace. Zdůvodnila výběr tématu, který považuje za velice aktuální a 
nevyhnutelný v rámci vývoje společnosti. Autorka má v blízké budoucnosti, ve spolupráci s Humboldt 
Universitat zu Berlín, aspirace na vydání disertační práce v knižní podobě, ideálně v rámci 
středoevropského prostoru. 
13:05 Členové komise a školitel se vyjádřili k vystoupení studentky. S jejími odpověďmi byli spokojeni, 
neboť studentka zcela zodpověděla jí předložené dotazy. 
13:10 Předsedkyně komise zahájila diskusi. V diskusi vystoupili:doc. PhDr. M. Soukup, Ph.O., doc. 
PhDr. M. Popelka, CSc., doc. PhDr. Václav Soukup, CSc., Doc. L. Tyllner, CSc., PhDr. Barbora Půtová, 
Ph.O. et Ph.O .. Dotazy směřovaly na oblast koncepce kultury. Zda se politika multikulturalismu 
osvědčila? Otázka kulturní identity, fázi kulturního šoku, dále způsobu asimilační a migrační politiky. 
13:25 Předsedkyně komise ukončila samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o 
klasifikaci obhajoby disertační práce. 
Předsedkyně komise seznámila studenta a přítomné s výsledkem obhajoby: Obhajoba disertační 
práce byla klasifikována prospěla. 
Předsedkyně komise konstatovala jménem komise, že disertační práce je vyhovující. 


