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Průběh obhajoby: Předseda komise přivítal diplomantku a celou komisi. Poté přednesl,

jaký bude průběh obhajoby. Diplomantka poté představila
východiska své diplomové práce, včetně teoretického rámce a
hlavních tezí své diplomové práce, kontextu své práce a její přínosy.
Poté byl shrnut posudek vedoucí práce, kde vedoucí v posudku
zmínila, že empirická část nezabírá příliš mnoho místa. Zároveň
hodnotí kladně systematickou práci s prameny a zdroji, průběžnou
konzultaci práce a jako výsledek navrhuje velmi dobře. Oponent
představil svůj posudek, kde by očekával odvození hypotéz pro
případné testování, které v textu nenašel. Dále oponent zmínil
připomínky, které jsou blíže specifikovány v posudku. Vyzdvihl také
přednosti jako vedoucí práce a navrhnul také hodnocení velmi dobře.
Diplomantka poté reagovala na připomínky vznesené v posudcích
včetně otázek, například důvěra vs. sociální důvěra, pojem potřeby,
který autorka blíže specifikovala vzhledem k charakteru práce, dále
roli státní pomoci v kolektivistických státech a problematiku sběru
dat vzhledem k záměru zkoumání a zaměření své DP. Poté byla
otevřena diskuse, ve které diplomantka uvedla širší souvislosti psaní
své práce. Doc. Šubrt zmínil poznámku, že důvěra v expertní vědění
je také jedna z dílčích problematik. Diplomantka poté blíže pojednala
o specifických skupinách, které jsou v souvislosti s důvěrou
relevantní. Doc. Buriánek se dále zeptal na problematiku tvorby
hypotéz, zda má smysl předpokládat, že stát bude přírodní katastrofy
zvládat stoprocentně efektivně. Diplomantka uvedla, že záleží, který
typ důvěry řešíme a jaké jsou konkrétní způsoby pro empirické
zkoumání důvěry.
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