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Hlasování komise: prospěl/a: 4      neprospěl/a: 0

Průběh obhajoby: 11:02 Předseda zahájil obhajobu a představil členy komise.
11:05 Školitelka představila doktorandku a shrnula průběh
doktorského studia i psaní dizertační práce. Vyzdvihla zejména
systematickou práci, prezentaci průběžných výsledků na mezinárodní
odborné scéně a navazující mezinárodní spolupráci, uvedla také
souhrn publikační aktivity.
11:13 Studentka představila svou dizertační práci, přičemž
postupovala lineárně v souladu s obsahem práce.
11:38 Doc. Šerek shrnul hlavní body svého oponentského posudku.
Zrekapituloval jednotlivé aspekty a části práce, které hodnotí kladně,
drobnou námitku vznesl vůči občasnému slabému rozlišování
informací získaných od respondentů a vlastním pohledem autorky.
Vznesl a rozvedl tři otázky k obhajobě, které jsou uvedeny již v
posudku. Shrnul celkově kladné hodnocení a navrhnul klasifikaci
"prospěla".
11:48 Doc. Skovajsa shrnul hlavní body svého oponentského
posudku. Zaměřil se na přiblížení polemických aspektů uváděných v
posudku, které směřují k omezením metody tematické analýzy:
nepříliš důkladné vyjasnění předpokladů a způsobů použití metody,
náznaky kvantifikujícího uvažování. Shrnul celkově kladné
hodnocení a navrhnul klasifikaci "prospěla".
12:02 Doktorandka poděkovala oběma oponentům a postupně
reagovala na vznesené otázky a připomínky: téma politické efektivity
a proměny zájmu o participaci v průběhu času s ohledem na stres a
vyhoření; plán na provedení triangulace formou předložení výsledků
výzkumu samotným participantům; možné změny politické
participace mladých od času provedení rozhovorů; mechanismy
rekrutace do antisystémových hnutí a jejich rozdílnost od
mechanismů participace v systémové sféře občanské společnosti.
12:18 Předseda vyzval oponenty k doplnění a vyjádření, zda jejich
otázky byly zodpovězeny dostatečně. Doc. Skovajsa zúžil téma
svých metodologických připomínek na možnosti zahrnutí prvků
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participativního výzkumu do dalších zkoumání, které studentka na
místě navrhla.
12:22 Předseda zahájil rozpravu. Na základě dotazů členů komise
doktorandka:
detailněji popsala strategii a postup výběru dotázaných;
vyjádřila se k možným konfliktům v rámci participace na základě
partikulární motivace a univerzálních hodnot a možnostem jejich
„měření“ na příkladu universitních studentských politických
seskupení a orgánů;
vyjasnila, že na německých univerzitách není přítomná politizace, ale
že podle studentů vyučující svými názory a aktivitami studenty
ovlivňují mimo univerzitu;
okomentovala dopady politické výchovy na primární politickou
socializaci v rodinách v postsocialistických zemích, resp. rozdíly
mezi zeměmi východního a západního bloku;
okomentovala rozdíly v ochotě participovat na výzkumu mezi
respondenty s levicovým a pravicovým politickým zaměřením, resp.
osobami různého politického zamření v Česku a Německu.
12:45 Předseda ukončil veřejnou část obhajoby.
Komise projednala průběh obhajoby a jednomyslně schválila
variantu hlasovat aklamací. Všichni členové komise se následně
výslovně vyjádřili pro hodnocení "prospěla".
12:50 Předseda seznámil doktorandu s výsledkem a ukončil
obhajobu.
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