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Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Politologie a mezinárodní vztahy
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Název práce: Účast žen na trhu práce jako agenda Evropské komise
Pracoviště práce: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Viera Martinková, Ph.D.

Datum obhajoby: 06.06.2022 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Průběh obhajoby: Kolegyně představila svou práci a zaměřila se na její relevanci.
Relevanci a přínos práce spatřovala především v rámcování, které v
práci použila. Následně byly přečteny posudky vedoucí a oponentky
práce. Oponentka kritizovala strukturu práce, která se jí nejevila
příliš logicky. Z jejího pohledu nejsou kapitoly dostatečně spojeny.
Druhou hypotézu považuje za příliš obecnou a pro výzkum
nepoužitelnou. Podle ní by bylo lepší věnovat se framingu. Pozitivně
hodnotila práci s literaturou a v empirické části snahu o analýzu
primárních zdrojů. Celkově ohodnotila práci známkou C.
Kolegyně odpověděla na otázky týkající se nelogičnosti práce. Podle
ní byly kapitoly tímto způsobem seřazeny proto, aby odpovědi na
výzkumnou otázku byly komplexní a koherentní. Výtky na nejasnost,
kterou kritizovala oponentka, si je kolegyně vědoma a uvedla ji na
pravou míru. Následovaly otázky komise na hypotézu, se kterou
kolegyně v práci pracovala. Komise se shodla na tom, že práce
mohla bohatší. Mohla zahrnovat například vyjádření komisí atd.
Následovala další diskuse nad tímto tématem, přičemž kolegyně se
snažila reagovat na všechny dotazy komise. Ta se nakonec shodla na
známce B.
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Výsledek obhajoby: výborně (B)

Předseda komise: Hana Kubátová, M.A., Ph.D. (přítomen) ............................

Členové komise: Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.
(přítomen)

............................

 Mgr. Bc. Jakub Tesař, Ph.D. (přítomen) ............................
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