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Průběh obhajoby: Předseda komise doc. Šubrt zahájil obhajobu a seznámil studentku s

průběhem obhajoby. Studentka představila téma a cíl práce, dále
relevanci tématu, východiska práce, volbu metody a její zdůvodnění.
Shrnula závěry práce, které spočívají ve shrnutí odpovědí z
kvalitativního výzkumu, který v práci provedla. Dr. Kyselá shrnula
hodnocení dr. Podané dle posudku. Oponentka shrnula svůj posudek,
ve kterém souhlasila s hodnocením vedoucí práce. Vznesla dotaz,
zda autorka odpovědi v kvalitativních rozhovorech kódovala.
Autorka vysvětlila, proč ke kódování nepřistoupila. Kolegyně
Homolová zmínila ještě občasné opakování informací, pročež nezbyl
prostor pro hlubší analýzu ani sociologickou perspektivu, která práci
chybí. Zmínila také volbu vzorku a pozitivně hodnotila, že autorka
řeší etický rozměr výzkumu. Práci chybí diskuse a zdroje v
bibliografii neodpovídaly zdrojům použitým v textu, což autorka
vysvětluje změnou citačního stylu v průběhu zpracování.
Studentka se pokusila formulovat sociologickou relevanci práce,
přičemž zmiňovala zejména společenský rozměr tématu. Na dotaz
oponentky, zda zná nějakou sociologickou teorii, která by byla
relevantní pro zpracování uvedla "teorii deviantního chování". Dr.
Vinopal se dotázal, jaké dopady by mohlo mít zavedení trestu
domácího vězení na pachatele z hlediska jeho funkce odstrašení.
Studentka uvedla, že v současné podobě ne, ale při zavedení
monitorovacího náramku se zastrašovací funkce zvýší. Doc. Šubrt se
zeptal, do jaké míry dotazovaní uváděli zkušenost se současným
systémem a do jaké míry sdělovali, jak by to fungovat mělo.
Studentka upřesnila, jak vypadá současný systém a v jakém vztahu
jsou k němu dotazovaní. Doc. Šubrt se dále dotázal na systém kontrol
trestaných, na což studentka odpověděla. Dále se doc. Šubrt zeptal,
jak by studentka pokračovala ve zkoumání tohoto tématu. Studentka
uvedla, že ji mrzí, že se více nevěnovala ekonomickým stránkám
tématu.
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