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Autorka svou diplomovou prací završila svůj mnohaletý zájem o problematiku výzkumné
metodologie a prolínání technik kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Diplomová práce
metodologicky zaměřenou statí, která svým charakterem připomíná výzkumnou zprávu. Oproti
standardním dílům tohoto typu je však posuzovaný text založen na hlubokém a rozsáhlém
teoretickém rozboru zkoumané problematiky.
Diplomová práce má jasnou a logickou strukturu a je připravena s mimořádnou pečlivostí; zvolená
forma představení výsledků výzkumu navíc nepostrádá čtivost a poutavost. V úvodní části práce
jsou přehledně definovány jednotlivé přístupy chápání mentálních modelů (map), na jejichž
základě autorka dospívá k formulaci vlastních výzkumných hypotéz. V této souvislosti stojí za
pozornost pět postulátů formulovaných na základě studia literatury; z hlediska celkové
kompozice práce představují plynulý a nenásilný přechod mezi teoretickou a praktickou částí práce.
Těžiště posuzované statě však spočívá v empirické práci – autorka na této části své diplomové
práce intenzivně pracovala více než rok, což si samo o sobě zaslouží mimořádné ocenění
(o výjimečném úsilí ostatně jasně vypovídá rozsah zpracovávaného empirického materiálu).
Posuzovaná diplomová práce přehledným způsobem přináší vytyčené cíle, jasnou formulaci
výzkumného problému, stanovení verifikovatelných hypotéz i detailní popis výzkumného
designu. Autorka při koncipování svého výzkumu kladla mimořádný důraz na analýzu získaných
údajů, kdy hledala adekvátní postupy směřující k prokázání aplikačních možností zvolené
výzkumné metody. Neváhala ani kombinovat kvalitativní analýzu s aplikací ryze statistických
metod (seskupovací analýza), čímž nade vší pochybnost prokázala schopnost využívat nabyté
znalosti a řešit i komplikované výzkumné úlohy. V neposlední řadě je třeba poukázat na fakt, že
v daném případě nešlo jen o rutinní aplikaci běžné výzkumné metody, nýbrž o netriviální šetření
aplikačních možností konkrétní (ne zcela běžně používané) výzkumné metody.
Posuzovaná práce se odvolává na relevantní literaturu zejména z oblasti výzkumných metod,
což koresponduje s metodologickou orientací statě.
Autorka svou prací prokázala, že dovede navrhnout a realizovat vlastní výzkumné šetření; stejně
dobře dokáže korektním způsobem interpretovat získané poznatky. Vzhledem k volbě složité
materie, jejímu excelentnímu zpracování a nadstandardnímu úsilí, které autorka svému dílu
věnovala navrhuji hodnotit diplomovou práci jako výbornou a navrhuji udělit mimořádnou
pochvalu za vynikající výkon. Autorce doporučuji zvážit publikaci podstatné části své práce
v některém z relevantních vědeckých časopisů.
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