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Datum obhajoby: 22.06.2020 Místo obhajoby: Praha
Průběh obhajoby: Prezentace diplomové práce začala v 11:20 hod. Diplomantka na

úvod přítomné seznámila s cíli své práce, přičemž součástí
prezentace cílů bylo i představení výchozích hypotéz. Dále
diplomantka zmínila zdroje dat a použité metody, na které navázala
vhodně strukturovaná prezentace výsledků. Na výzvu předsedkyně
přešla diplomantka k závěrům své práce. V 11:33 hod. začala číst
svůj posudek školitelka K. Hulíková Tesárková. Popsala strukturu
práce, přičemž mezi jejími pozitivy zmínila práci s daty a vhodnost
zvolených metod, stejně jako snahu autorky rozšířit prostý popis o
zjištění existujících souvislostí. Konstatovala, že nedostatky
diplomové práce jsou spíše technického rázu, a uvedla způsob
možného zdokonalení práce. V 11:37 hod začala číst posudek
oponentka. Konstatovala přitom, že ne zcela byl využit potenciál
řešení tématu. Poznámky měla také k práci s literaturou, zejména k
zahraničním titulům, stejně jako k práci s dalšími zdroji. Pozitivně
však hodnotila vhodné a korektní použití metod výzkumu, stejně
jako celkové vyznění práce. V 11:45 předsedkyně předala slovo
diplomantce, která odpovídala na připomínky a dotazy vznesené
oponentkou. Následné diskuse se zúčastnili se svými poznámkami a
dotazy všichni členové komise. Diplomantka v této rozpravě
prokázala velmi dobrou orientaci v problematice.
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
(přítomen)

............................

Členové komise: doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D. (přítomen) ............................

 RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
(přítomen)

............................

 RNDr. Tomáš Kučera, CSc. (přítomen) ............................
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