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Průběh obhajoby: Předseda komise doc. Buriánek přivítal diplomanta a představil

průběh obhajoby. Autor přednesl důvod volby tématu, záměr své
práce a její kontext. Popsal podrobně design výzkumného šetření
(resp. sondy), jeho průběh a následnou analýzu. Popsal také tvorbu
struktury dotazníku s motivací respondentů, aby odpovídali. Dále
autor shrnul závěry, ke kterým ve své práci došel. Tedy, že mezi
vězni nejsou zásadní hodnotové rozdíly, zároveň však diplomant
nevystopoval určitý defekt oproti ostatní společnosti.

Vedoucí práce ocenil solidně provedenou kvantitativní šetření.
Teoretická část je naopak slabší, kde chybí teoretická diskuze.

Oponentka práce také vyzdvihla úroveň empirické části práce.
Problematické však je statistické testování srovnání vězeňské a
normální populace. Oponentka tam naopak spatřuje určité rozdíly,
nicméně opět tím, že závěry nejsou testované, tak vyvozování je
založené na příliš obecných předpokladech či zjištěních. Zároveň
oponentka vytýká, že výzkumná otázka je formulována příliš široce,
což způsobuje nekompaktnost práce.

Diplomant reagoval na komentáře, které zazněly v posudcích a také
na otázky, které byly vzneseny. Blíže dovysvětlil strukturu a záměr
práce a také změny, které by při opakované sondě udělal: například
zúžení tématu.

V diskuzi se objevila věcná poznámka, zda hodnoty posuzovat pouze
dle normativity.
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