Hodnocení průběhu doktorského studia Mgr. Ireny Řehořové (roz. Aimové)

Mgr. Irena Řehořová (nar. 1980, roz. Aimová) studoval v letech 1999 – 2006 na Fakultě
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, a to nejprve bakalářský obor Studium
humanitní vzdělanosti (ukončila s vyznamenáním v r. 2003), a poté Mediální a komunikační
studia (ukončila s vyznamenáním v r. 2006). V r. 2008 zahájila doktorské studium v oboru
Sociologie na Filosofické fakultě UK s tématem "Vývoj zobrazovacích forem v
sociokulturním kontextu".
Irena Řehořová je od roku 2006 zaměstnána na katedře Elektronické kultury a
sémiotiky FHS UK v Praze jako vědecko-pedagogická pracovnice. Mezi aktivity, kterým se
věnuje, patří vedení seminářů a přednášení (jedná se např. o kurzy: Soudobé teorie médií a
společnosti, Média a teorie obrazu, Teorie a filosofie médií, Sociální teorie nových médií),
vedení vysokoškolských kvalifikačních prací, spolupráce na výzkumných projektech (např.
Flusser studies) a překlady odborných textů. Během doktorského studia působila jako
vyučující také na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze (2007-2010) a
podílela se na činnosti CIANT - Mezinárodního centra pro umění a nové technologie (20062007). Současná odborná orientace Ireny Řehořové je zaměřená na sociologii kultury a médií,
vizuální studia, nová média a téma kulturní paměti.
Během doktorského studia plnila Irena Řehořová své studijní povinnosti velmi
zodpovědně. Na určitou dobu byla nicméně nucena z důvodu plnění mateřských povinností
své studium a práci na disertačním projektu přerušit a utlumit. Má na svém kontě pět
odborných statí v kolektivních monografiích a odborných časopisech, řadu drobnějších textů
v periodikách orientovaných na výtvarnou kulturu a několik konferenčních vystoupení.
Na tvorbu disertační práce vynaložila Irena Řehořová velké úsilí. Téma práce
důkladně promýšlela a také postupně modifikovala. Docházela pravidelně na konzultace.
Dílčí texty, které vznikly při psaní jednotlivých kapitol, dokládají to, jakým způsobem se její
znalost tématu postupně rozvíjela, prohlubovala a posunovala. V důsledku těchto posunů se
nakonec rozhodla pro to, že původní téma disertace, které bylo obecně orientované na „Vývoj
zobrazovacích forem v sociokulturním kontextu“, nahradí úžeji zaměřeným výzkumem
orientovaným na „Film jako médium kulturní paměti“, který bude sledovat „Proměny reflexe
poválečného odsunu Němců v české filmové tvorbě". Disertační práce Ireny Řehořové je
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založena na výborné znalosti soudobých (především zahraničních) teoretických koncepcí
vztahujících se k problematice sociálních funkcí zobrazovacích forem a filmu, a zároveň i na
velmi pečlivé, důkladné a promyšlené badatelské práci. Předložená disertace se vyznačuje
vysokou odbornou úrovní, precizním zpracováním a vytříbenou stylistikou. Ze všech
uvedených důvodů a hledisek doporučuji disertační práci Ireny Řehořové k obhajobě, na
jejímž konci by podle mého přesvědčení mělo být udělení titulu Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
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