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Datum obhajoby: 25.06.2020 Místo obhajoby: Praha
Průběh obhajoby: Prof Hynek zahájil obhajobu předložené práce a vyzval studentku k

představení teoretického, metodologického zázemí a empirických
zjištění. Komise shrnula posudky vedoucího a oponenta práce,
komise konstatovala podzdrojovanost textu. Prof Hynek vyzval
studentku k vyjádření, zejména k výtce vedoucí o nekonzultování
práce. Vlivem nastalé zdravotní situace studentka dle svého tvrzení
vedoucí opakovaně kontaktovala emailem, konzultace však
neproběhla, neboť vedoucí nereagovala. Oponent obvinil studentku z
neetického jednání s implikací plagiátorství. V posudku se však
objevuje podezření, nikoliv přímé důkazy. Komise velmi pečlivě
zkontrolovala protokoly ze software Turnitin a Urkund a shledala, že
tato podezření jsou v intencích softwarové kontroly a toho, co je
komise schopna zkontrolovat na místě, zcela neopodstatněná.
Komise je toho názoru, že posudek neposkytuje dostatečnou oporu
stran citací ani stran formálního hodnocení. Posudek nesplňuje
formální požadavky na oponentský posudek diplomové práce a
situace bude dále řešena s garantkou oboru. Práce se komisi jeví jako
velmi slabá z konceptuálního i metodologického hlediska, nicméně i
v návaznosti na obhajobu splňuje minimální požadavky na práce
tohoto typu. Komise uzavřela obhajobu.
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