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Datum obhajoby : 17.09.2014 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Předseda komise přivítal diplomantku a seznámil ji s průběhem

obhajoby. Diplomantka představila strukturu práce a odpovídající
strukturu své prezentace. Základní otázkou práce je zda oslabování
národního státu vede k oslabování pocitu národní identity. Autorka
práce přiblížila teoretická východiska jak premisy oslabování
národního státu (např. Ulrich Beck), tak oslabování pocitu národní
identity. Průsečíkem je koncept nového kosmpolitismu, kterému se
autorka věnuje více. Následně přiblížila empirickou část a výsledky
mezinárodního srovnávání. Vedoucí práce neměla žádné větší
výhrady, ocenila komplexitu a šíři tématu, kterou však zvládla dobře
a práce je celkem ucelená. Ocenila volbu analyzovaných dat i reflexi
jejich omezení, adekvátní analytické postupy a interpretaci výsledků.
Oponent stručně shrnul svůj posudek, ve kterém práci hodnotil
celkově kladně, neměl žádné větší připomínky, práci považuje za
příkladnou z hlediska struktury a logické výstavby práce. V
teoretické části oponentovi poněkud chybí věcné argumenty,
argumentace je založena na citování autorů. V empirické části může
být problematická ekvivalence otázky měřící závislou proměnnou v
jednotlivých státech. Diplomantka s oponentem v těchto úvahách
souhlasila, nemohla je ale více promítnout do práce kvůli jejímu
rozsahu. V diskusi měl doc. Buriánek návrhy na rozšiřující hypotézy
o stabilitě národní identity v čase.
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