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Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
ID studia: 583775

Název práce: Princip závazku a konzistence chování
Pracoviště práce: Katedra sociologie (21-KSOC)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí práce: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. et Mgr. Pavla Malvotová

Datum obhajoby: 21.06.2021 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Průběh obhajoby: Předseda komise přivítal studentku a představil průběh obhajoby.
Poté vyzval studentku k jejímu zahájení. Diplomantka představila
svou práci a princip závazku a konzistence chování. Dále popsala
experimentální výzkum a jeho replikační design, kterého se
zúčastnilo 30 participantů. Dále popsala zjištění vyplývající z
experimentálního výzkumu a metodu analýzy získaných dat. Poté
taky reflektovala limity výzkumu (tvorba designu a dílčí okolnosti
výzkumu). Vedoucí práce přednesl hlavní teze svého posudku s
konečným hodnocením výborně. Ocenil zejména samostatnost při
zpracování práce, jedinečnost tématu a náročnost experimentálního
sběru dat. Oponentka přednesla svůj posudek, ve kterém shrnula
kvality, kterými obhajována práce disponuje, ocenila především
návaznost kapitol práce a realizaci experimentu. Oponentka uvedla
připomínku ke konzistentnosti teorie, vysvětlení využité metodologie
a možnosti její replikace a dílčí připomínku k jazykové a stylistické
úpravě (citace, překlad). Návrh klasifikace oponentky je velmi dobře.
Poté studentka odpověděla na otázky, které byly vzneseny v
posudcích a objasnila metodu analýzy dat (korelační a regresní
analýza). Následná diskuze se věnovala dílčím dotazům položenými
oponentkou a členy komise, především týkající se sociologické
perspektivy na uskutečněný výzkum a průběhu experimentu v
experimentální a kontrolní skupině.
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Klasifikace obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. ............................

Členové komise: doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D. ............................

 Mgr. et Mgr. Pavla Malvotová ............................

 Mgr. Jan Sládek, Ph.D. ............................
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