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Student: Bc. Eliška Huráňová
Datum narození: 30.04.1989
Identifikační číslo studenta: 69496715

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologie
Zaměření:
Identifikační číslo studia: 381557
Datum zápisu do studia: 21.09.2012

Název práce: Dva pohledy na totéž město: porovnání metodologických přístupů
sociologie města a sociální geografie

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Sociologie
Vedoucí práce: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Oponent(i): JUDr. PhDr. Michal Illner, CSc.

Datum obhajoby : 17.09.2014 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Po zahájení obhajoby předsedou komise představila diplomantka ve

stručnosti svou práci a její obsah i klíčové závěry. Vedoucí práce
ocenil text jako kvalitní, určitý nedostatek spatřuje v přílišném
zestručnění vedoucímu ke ztrátě širší perspektivy a náhledu na
makrorovinu problému. Práce vytváří kompaktní celek, klade si
vhodné otázky, které jasně zodpovídá. Z formálního hlediska je
dílčím nedostatkem poměr citovaných děl v závěru, kde se poněkud
ztrácí osobitý přínos autorky. Oponent práce zhodnotil práci jako
kvalitní, v přístupu k empirickým datům inovativní a v českém
kontextu ojedinělou. Jako podnět vznesl možnost analýzu
doktorských prací, které představují vyzrálejší úvahy s větší
vědeckou váhou. Práce by se také mohla rozšířit o další obory, např.
ekologii, sociální antropologii apod. K práci neměl vážnějších
připomínek. Výsledky práce doporučil k publikaci. Diplomantka se
věcně vyjádřila k připomínkám a výtkám. Diskuse se dotkla
hodnocení kvality analyzovaných prací.

Klasifikace obhajoby: výborně

Předseda komise: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (přítomen) ............................
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