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Průběh obhajoby: Student představil svou disertační práci na téma Od životní úrovně
ke kvalitě života: posuny v posuzování a měření rozvoje společnosti
po krizi z roku 2008 a jejich promítnutí do politických strategií
západních států. Věnoval se zdůvodnění tématu, výzkumným
otázkám a teoretickému konceptu, kde vychází z konceptu kvality
života z pohledu capability approach, změn v pojetí institucionalismu
a třech normativních rámců rozvoje a kvality života. Dále představil
použitou výzkumné metody a zdůvodnil použití konkrétních metod
(např. obsahové, diskurzivní a regresivní analýzy) a zdroj dat. V
druhé části se student věnoval konkrétním výsledkům analýzy
institucí a analýzy referencí. Poté představil odpovědi na výzkumné
otázky. V závěru poukázal na přínosy a limity práce.
Komise představila oponentské posudky obou oponentů. Doc.
Valenčík oceňuje přínos práce i zachování objektivity. Prof. Potůček
hodnotí disertační práci jako velice přínosnou, ale položil otázku, zda
výběr zemí nedeterminoval, resp. (ne)dostupnost dat, neovlivnil
závěry práce. Prof. Veselý kladně hodnotil práci. Položil otázku, zda
retrospektivně je výrazný "nerůst" možný nazývat krizí. Druhá
otázka se týkala paradigmatické změny, zda není možné vždy
očekávat změnu v oblasti, které se krize týká (např. ekonomická,
zdravotní bezpečnostní).
Doktorand reagoval na posudky a doplňující otázky uspokojivě.
Souhlasil, že zpětně je možné i říci, že o krizi nešlo, což je možné
deklarovat až na základě analýzy a s odstupem 13 let, kdy jsou
známé reálné dopady krize. Přestože výzkum trval dlouhou dobu,

1 131802 - Mgr. Ondřej Kopečný



základní otázka o změně institucí přetrvala. Zároveň základní znaky
krize přetrvávají až do dnešní doby. Ohledně výběru dat student
souhlasil, že výběr dat s ohledem na jejich konzistenci zúžil výzkum
na evropské prostředí. Situace v USA či mimoevropských státech se
může lišit. Dále také doporučil další směry budoucího výzkumu,
např. srovnání dopadů ekonomické a zdravotní či bezpečnostní krize.
Doc. Valenčík se zeptal, jak by na základě své práce student viděl
budoucí vývoj společnosti a dopady technologického pokroku na
společnost i udržitelnost. Student odpověděl uspokojivě.
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