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Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Sociologie
Vedoucí práce: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.

Datum obhajoby : 08.09.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Diplomantka seznámila komisí se strukturou své prezentace a

představila nástroj SQWLI, který byl hlavním předmětem práce a
hypotézy ekvivalence indikátoru. Koncept ekvivalence následně
rozvedla a připojila motivaci práce. Představila i analyzovaná data,
postup testování ekvivalence měření v čase a výsledky ve vztahu k
původním hypotézám. Závěrem uvedla některé komplikace analýzy a
jejich řešení.
Vedoucí práce zhodnotil stanovený cíl jako velmi ambiciózní a
přístup diplomantky jako vynikající, a to včetně analytického
přístupu a provedení analýz. Ocenil rovněž závěry ohledně
transformace zkoumané škály. Práce otevřela důležité metodologické
otázky. Jedná se o práci nadstandardní ve všech ohledech, včetně
stylistiky a čtivosti. Doporučil rovněž závěry práce publikovat.
Doc. Buriánek shrnul posudek oponentky, která se z větší části
shoduje s vedoucím práce a neuvádí větší výtky. Diplomantka
uvedla, že během práce se setkala s mnohými technickými problémy,
které se podařilo vyřešit a práce tak dochází k užitečným
doporučením pro úpravy škály.
Diskutovalo se o užívání podobných nástrojů a roli zkoumání
ekvivalence v sociologickém výzkumu.
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