
Číslo zápisu / číslo ve spisu : 343581/..... NMgr

Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba závěrečné práce

Student: Bc. Veronika Šebestová
Datum narození: 19.12.1988
Identifikační číslo studenta: 68110640

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Zaměření:
Identifikační číslo studia: 343581
Datum zápisu do studia: 08.09.2011

Název práce: Důvěryhodnost a důvěra: analýza vztahu kriminality všedního dne a
interpersonální a institucionální důvěry

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

Datum obhajoby : 17.09.2014 Místo obhajoby : Praha
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Průběh obhajoby: Předseda komise přivítal diplomantku a zahájil obhajobu práce.

Diplomantka představila obsah své práce a výsledky - typologii a
analýzu příslušných shluků, rozdílů mezi nimi a charakteristiky
skupiny nepoctivých zpochybnitelů norem. Vedoucí práce ve svém
posudku ocenila formální a stylistickou stránku práce (čtivost),
teoretickou část z hlediska obsahu a empirickou část z hlediska
kvality provedených analýz. Celkově práci zhodnotila jako velmi
kvalitní. Oponent souhlasil s pozitivním hodnocením vedoucí práce,
považuje práci za konzistentní. Drobné připomínky pro další rozvoj
směřoval k možnému zkrácení některých podkapitol teoretické části
a k užití některých pojmů při popisu a vymezení zkoumaných klastrů
(např. "bořitelé dilemat" spíše jako liberálové). Otázky doc. Buriánek
kladl k možnostem další analýzy. Diplomantka věcně odpověděla na
otázky a připomínky vznesené v posudcích. Diskuse se vedla o
korelaci věku s příjmem, jež byla v práci zmíněna, nicméně by bylo
vhodné posílit dokumentaci k tomuto vztahu a podat podrobnější
vysvětlení, příp. ji ošetřit v užitém modelu. Podobně chybějící údaje
v otázce na příjem respondenta by bylo dobré ošetřit či okomentovat.
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