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Průběh obhajoby: Předseda komise přivítal diplomantku a představil průběh obhajoby.
Poté vyzval studentku k jejímu zahájení. Diplomantka představila
téma své práce (rasová socializace), její obecní charakteristiku,
hlavní a vedlejší cíle. Popsala realizaci kvalitativního výzkumu (10
polostrukturovaných rozhovorů) a okomentovala hlavní zjištění
(identifikace strategie na snižování významnosti rasy, barvoslepost,
strategie založené na exotizaci dětí apod.). Dále diplomantka popsala
problémy (dostupnost terénu, výběrová strategie informantů) a
změny, které bylo nutné v práci upravit. Také reflektovala motivaci k
výběru tématu a limity výběru respondentů (zprostředkování
kontaktů, samovýběr přes facebook skupinu) a detailně popsala
strukturu vzorku. Předseda komise přednesl posudek vedoucí práce
(nepřítomná), ve kterém shrnul kvality, kterými obhajovaná práce
disponuje (viz. posudek). Vedoucí práce navrhuje hodnocení
výborně. Následně předseda komise přednesl posudek oponenta
(nepřítomný) s jeho hlavními tezemi a otázkami. Oponent ocenil
kvality práce (vhled do problematiky, přehled literatury, zpracování
teoretické částí) a uvedl výhrady zmíněné v posudku (strukturaci
textu, chybějící definice základních pojmů, úprava přímých citací
informantek, nedostatečná korektura atd.). Návrh klasifikace
oponenta je velmi dobře. Studentka poté reagovala na posudek
oponenta dr. Mlynáře, především na připomínky ohledně definice
základních pojmů (strategie, praktiky, identita). V následné diskuzi
byl dán prostor především již konkrétním dílčím tématům (role otce
v multirasových rodinách). Dr.Vinopal se zeptal na pohled
respondentek na exkluzivitu dětí, co diplomantka zdůvodnila absenci
rasové socializace u matek dětí.
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Klasifikace obhajoby: výborně (1)

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

Členové komise: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. ............................

 PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. ............................
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