
Číslo zápisu / číslo ve spisu : 381209/..... NMgr

Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba závěrečné práce

Akademický rok: 2014/2015

Student: Bc. Michaela Kubincová
Datum narození: 05.03.1990
Identifikační číslo studenta: 55919611

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Identifikační číslo studia: 381209
Datum zápisu do studia: 05.09.2012

Název práce: Diference v rodinném chování a postojích rozdílných vzdělanostních
skupin

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Sociologie
Vedoucí práce: doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D.

Datum obhajoby : 24.06.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Předsedkyně komise zahájila obhajobu a vyzvala diplomantku k

úvodnímu slovu. Ta v něm představila téma a zaměření práce,
zdůraznila výzvy, se kterými se v práci potýkala, a v čem navazovala
na svou práci bakalářskou. Dále představila postup a hlavní zjištění
práce.
Vedoucí práce doc. Hamplová shrnula svůj posudek, v němž ocenila
vysoké ambice práce a cíle empirické analýzy. Vytkla stylistickou a
gramatickou úpravu teoretické části práce a určitou neuspořádanost
představení teorií a určitou dezinterpretaci při výkladu
ekonomizujících teorií apod. Dále jako slabinu vidí zařazení tématu
potratů, které bylo do práce zařazeno arbitrárně a bez jasné
souvislosti s tématem práce. Další výtky směřovaly ke zpracování
empirické části práce (chyby z nepozornosti dané i objemem
zpracovávaných dat). Celkově je v pozadí zpracování vidět velká
práce, ale chyby do značné míry snižují kvalitu výsledku.
Oponentka dr. Sedláčková souhlasila s oponentkou a práci hodnotila
jako potenciálně velmi dobrou, avšak v jistém smyslu nedokončenou.
Práce trpí ne zcela jasnou strukturou a neodlišením důležitých a
nedůležitých témat.
Diplomantka se následně v prezentaci vyjádřila k jednotlivým
připomínkám vedoucí práce i oponentky. Prezentovala výsledky,
které nebyly součástí práce k objasnění některých míst v práci. V
otevřené debatě doc. Šubrt vznesl připomínku k jazykové úpravě
práce - místy je vyjadřování velmi technické, na hraně
srozumitelnosti. Další dotazy směřovaly k budoucímu zaměření
diplomantky.
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