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Studentka seznámil komisi se základními body a závěry své práce. 
Na všechny připomínky oponenta doc. Grygara a vedoucí doc.
Šanderové, studentka reagovala uspokojivě. 
Vysvětlila i své důvody, proč svůj biografický příběh s Herbalifem
vydělila do samotné kapitoly - a to proto, že jde o jiny typ příběhu,
než autorka zkoumala u ostatních spolupracovníků (prodavačů)
Herbalife. 
Hlavně se ale autorka zajímála o rituály soudržnosti.
Otázka k používání pojmu úspěch, soudržnost: Zda autorka
zkoumala tyto pojmy v napojení také na problém fluktuace.
Odpověď je, že by se tím rozsah práce nadměrně zvýšila a téma
práce se soustředila především na rituály. 
Otázka proč zrovna na rituály, zda zaměření práce není příliš úzká,
zda to nezužuje výrazně oblast vymezeného zkoumání a tím vede k
méně kritické odpovědi a k vytrácení širšího sociologického
kontextu. Autorka odpovídá, že chápe svoji práci jako uvedení do
problematiky organizací typu společnosti Herbalife.
Komise na závěr upozornila na to, že práci by prospěl větší kritický
odstup, kterého se ne vždy npodařilo dosáhnout.
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