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Poté vyzval studenta k jejímu zahájení. Diplomant poté představil
svou práci; motivaci pro výběr tématu, východiska a cíle práce a také
závěry, ke kterým diplomant dospěl. Blíže přiblížil teoretický základ,
ze kterého práce vychází a empirické poznatky pro zkoumání důvěry
v policii. Autor také specifikoval konstrukce kategorií pro
kvantitativní obsahovou analýzu a blíže popsal samotnou metodiku
své práce. Dále diplomant podrobněji představil hlavní závěry, které
popisuje jeho práce, které podpořil prezentací pptx, ve které
ilustroval své závěry grafy. Nakonec diplomant také uvedl
komplikace, které se při sběru dat vyskytly. Vedoucí práce
představila svůj posudek, jehož hlavní teze přednesla před ostatními
členy komise. Jako nedostatky zmiňuje především nejasnou definici
záznamové jednotky, se kterou se v empirické části pracovalo.
Upozorňuje také na možné způsoby rozvedení této práce viz
posudek. Vedoucí práce zmiňuje také efektivní spolupráci s
diplomantem. Práci by prospěla větší provázanost jednotlivých
kapitol a větší vnitřní koherenci samotného textu. Dále zmiňuje
možnost v závěrečné argumentaci více využít teoretického rámce,
který je součástí první poloviny práce. Dále vedoucí práce zmiňuje
určité formulační neobratnosti práce a jazykové chyby. Vedoucí
práce navrhuje klasifikaci velmi dobře až dobře v závislosti na
průběhu obhajoby. Oponent představil hlavní teze posudku a
nedostatečná koherence mezi úvodem a teoretickou částí, což
přispívá k matoucímu dojmu vyznění práce a také nejasné názvosloví
empirického aparátu. Oponent vytýká práci především neprovázanost
teoretické a empirické části, vzhledem k atace maximálního rozsahu
bakalářské práce. Oponent také vyzdvihl množství analyzovaných
článků, zároveň poukázal na možné vhodnější způsoby prezentace
dat, než klasické grafické zpracování. Také dle oponenta schází
zdůvodnění, proč se autor rozhodl pro volbu dvou konkrétních roků,
z nichž analyzoval články. Dále oponent také zmínil další
připomínky a komentáře, které jsou blíže rozepsány v posudku.
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Oponent navrhuje klasifikaci dobře. Diplomant poté odpověděl na
všechny kladené otázky, které byly v posudcích zmíněny a blíže
popsal některé sporné pasáže, na které posudky upozorňovaly. V
rámci diskuze bylo zmíněno velké množství výzkumných otázek,
které práce obsahuje a některé interpretační nesrovnalosti, které jsou
v práci obsaženy.
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