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Průběh obhajoby:	Předsedkyně komise představila uchazeči komisi a
uchazeči komisi. Uchazeč byl seznámen s procedurou státní závěrečné
zkoušky. Uchazeč byl vyzván k představení své diplomové  práce. K práci
se vyjádřila oponent práce. K práci se vyjádřil vedoucí práce. Uchazeč byl
vyzván, aby reagoval na výtky z posudků. Předsedkyně komise vybídla k



volné diskusi. Během níž nebyl schopen zodpovědět položené otázky
týkající se metodologie a položení výzkumných hypotéz, mezery měl i v
aplikaci teoretických poznatků na konkrétní výzkum. Otázka vyvstala i
ohledně porozumění použitých analýz. Komise prostudovala práci, zda tam
požadované údaje chybí a zjistilo se že i psaná část má řadu významných
chyb a vzhledem k obrovskému potenciálu sesbíraných dat a provedeného
výzkumu bylo uchazeči doporučeno práci přepracovat na základě
konkrétně uvedených návrhů komise(rozšířit teoretický část, uvádět více
primárních zdrojů, jelikož v současné podobě byla teoretická část
nedostatečná, v popisu metod nebyl uveden konkrétní popis zvolených
metod, přičemž nebyla explicitně zmíněna povaha nasbíraných dat. Na
začátku empirické části by měly být explicitně zformulovány hypotézy
následujících statistických analýz.)

Výsledek obhajoby:	Neobhájeno, doporučeno přepracovat dle
připomínek, s použitím stávajících dat 
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