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Průběh obhajoby: Předseda komise přivítal studenta a seznámil ho s průběhem
obhajoby a vyzval ho k úvodnímu slovu. Student představil téma
práce a výzkumnou otázku, představil postup rešerše literatury jako
postupu zpracování práce a shrnul zjištění v jednotlivých
studovaných oblastech. Vedoucí práce shrnula svůj posudek - práce
má jasně stanovenou výzkumnou otázku, rešerše je ale poněkud
arbitrární charakter, není reprodukovatelná a výsledkem je ne zcela
vyvážená struktura textu. Oponent kritizoval zejména
nesystematičnost postupu rešerše literatury. Student reagoval
upřesněním svého postupu (ve dvou stupních vyhledávání podle
klíčových slov a následně dle kritérií) a navrhl úpravu tohoto
postupu, kdyby práci dělal podruhé. K výtce ohledně syntézy uvedl,
že i zúžená výzkumná otázka se ukázala být poměrně široká a
pokrývající různé a velmi rozdílné oblasti.
Doc. Linek se zeptal, jak student reflektuje metodologické problémy
měření tohoto typu postojů, tj. postojů ke klimatickým opatřením, o
nichž respondenti příliš nevědí. Student upřesnil, že zkoumané
poppulace byly v některých studiích i informovány a tento problém
tedy v obecné rovině neřešil. Doc. Šubrt se ještě dotázal, zda se
student zabýval i postoji zpochybňujícími realitu změny klimatu.
Student uvedl, že studie reflektující např. situaci v USA, kde je
takový názorový proud prominentní.
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