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práce, která uvedla práci společenským kontextem a z toho plynoucí
aktuálností tématu. Dále představila strukturu práce a její obsah dle této
struktury. Podrobněji popsala i zvolenou metodu a její aplikaci, tedy
strukturu a obsah polostrukturovaných rozhovorů, které prováděla s
vybranými respondenty - celebritami, ty v rámci práce podléhají anonymitě
a nejsou v samotném textu (jsou pouze přiloženy na CD pro účely
posouzení práce oponentkou a vedoucí). Po shrnutí závěrů práce, zmínila i
obtíže spojené s vypracování práce. Předseda dále vyzval vedoucí a
oponentku ke shrnutí posudků. Vedoucí práce ocenila přístup autorky
práce, její práci se zahraniční literaturou, přínos práce a vyzdvihla, že se
zřejmě jedná o první výzkum stalkingu celebrit v ČR. Přestože téma je
dobře vymezené, mohlo být stále o něco užší a hlubší. Vytýká formální
pochybení, která komentuje i oponentka ve svém posudku. Ta ocenila
kvalitu práce přes drobné výtky. Po formální stránce je struktura v
pořádku, problém nicméně nastal v citování zdrojů, kterých je dost,
nicméně se autorka dopouští chyb z nepozornosti (chybějící kompletní
odkaz v seznamu literatury, přestože je práce citována, chybějící údaje jako
čísla časopisů apod.), nekonzistence v citačním stylu. Diplomantka se k
tomu věcně vyjádřila a dále reagovala na připomínky k obsahu. V otevřené
debatě se doc. Buriánek zeptal na povahu práce se zvolenou populací.
Ve věci citací se komise shodla, že diplomantka musí doplnit errata s
opravami citací a především seznamu literatury.

Výsledek obhajoby: Velmi dobře

__________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

