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Poté vyzval studentku k jejímu zahájení. Diplomantka poté
představila svou práci; motivaci pro výběr tématu, východiska a cíle
práce a také závěry, ke kterým diplomantka dospěla. Představila také
širší souvislosti, kterými se ve své práci zabývala, především třemi
teoriemi, ze kterých vycházela. Vedoucí práce poté představila
posudek, ve kterém zmiňuje například ne příliš časté konzultace
ohledně směřování práce a následné empirické části. Také
upozorňuje na absenci korektury a jazykových a formálních úprav,
které jsou ve velmi značném rozsahu a také neodlišení mezi
delikvencí a zapojení dívek do gangů, Vedoucí práce navrhuje
klasifikaci dobře. Oponentka se v mnohém shoduje s vedoucím
práce, představila základní teze svého posudku, především
nesystematičnost vymezení hypotéz, velké jazykové a formální
nedostatky a problematickou empirickou část. Oponentka navrhuje
klasifikaci práce dobře. Posudek vedoucí práce i oponentky se
shodují, že by práci prospělo, kdyby byla psána s větší časovou
dotací. Diplomantka poté reagovala na připomínky, které vyvstaly
během představení posudků a v následné diskuzi se věnovala
pozornost možným úpravám práce, na které nebyl prostor především
kvůli časové tísni, kterou diplomantka také zmínila v souvislosti se
psaním své práce.
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