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Průběh obhajoby: Předseda komise přivítal studenta a představil průběh obhajoby. Poté
vyzval studenta k jejímu zahájení. Student představil téma své práce,
její obecní charakteristiku (replikační), cíle své práce, specifický
výzkumný design a jeho aplikaci v České republice. Dále popsal
výběr vzorku, metodiku práce a výzkumnou metodu experimentu.
Poté reflektoval limity práce a omezení výzkumu (nereprezentativita
vzorku, malá návratnost apod.) a okomentoval jednotlivé zjištění
práce, aplikabilitu výsledků práce a možnosti dalšího prozkoumání.
Následně, vedoucí práce přednesl svůj posudek s jeho hlavními
tezemi a dílčími připomínkami k obhajované práci. Vedoucí ocenil
zejména charakter práce (replikační studie) a design výzkumu,
transparentnost analýzy a taky pozitivně ohodnotil vypořádání se s
limitami práce. V posudku uvedl několik připomínek týkajících se
chybějící reflexe věkového omezení výzkumného vzorku a dále
položil studentovi několik otázek a námětu do diskuze ohledně
aplikovatelnosti v českém kontextu. Poté, oponent přednesl svůj
posudek, ve kterém shrnul své připomínky k práci (viz.posudek).
Návrh klasifikace oponenta je velmi dobře, avšak je nakloněn
hodnocení výborně. Student poté postupně zodpověděl dotazy, které
byly postulovány v posudcích. Také reflektoval teoretické zakotvení
práce (teorie integrované hrozby) a její souvislost s výzkumnými
hypotézami. Následná diskuze se věnovala zhodnocení původní
studie a reflexi jejich nedostatků a a také limitům online výzkumu.
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