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Student: Mgr. Ilona Hodovníková
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Identifikační číslo studenta: 70047142

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Zaměření:
Identifikační číslo studia: 286332
Datum zápisu do studia: 25.09.2009

Název práce: Měření úrovně prorodinné orientace ve firmách
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Studijní obor: Sociologie
Vedoucí práce: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Jiří Trunda

Datum obhajoby : 29.01.2014 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Předseda komise uvítal diplomantku u obhajoby a vyzval ji k úvodnímu

představení její diplomové práce. Diplomantka přiblížila komisi téma a
hypotézy práce, zhodnocení metodologie a metodologické cíle práce.
Dále představila empirickou část práce, její cíle a realizaci šetření.
Poukázala i na úskalí a určité problémy tohoto šetření. Zakončila
přehledem závěrů práce, které se týkaly zhodnocení validity a reliability
použitého nástroje, jehož zhodnocení bylo jedním z cílů práce, a
porovnání reality českého a rakouského firemního prostředí. Vedoucí
práce a oponent shrnuli své posudky práce. Vedoucí práce kladně
zhodnotil včasný, pečlivý a systematický postup práce, zmínil některá
úskalí zpracování, která diplomantka překonala volbou náročnějšího a
zároveň přínosnějšího postupu. Oponent vznesl připomínky k použitým
nástrojům a analýzám a doplnil je otázkami k diskusi. V diskusi komise s
diplomantkou probírala vlastnosti indexu a jeho užití, výstupy práce
relevantní pro firmy a některé aspekty testování validity a reliability
indexu a nástroje.
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