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Datum obhajoby : 17.09.2014 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Předseda komise zahájil obhajobu a seznámil diplomantku s

průběhem obhajoby. Diplomantka seznámila komisi s motivací
výběru tématu, které je v ČR ještě nezpracováno a málo známo. Dále
představila cíle práce, použité metody a sběr dat v dotazníkovém
šetření. Představila výzkumné hypotézy a související výsledky
analýzy. Vedoucí práce vytýká nejasnou strukturu teoretické části
práce a nejasná či sporná vyjádření v ní obsažená. Empirická část je
analýzou jednoduchých dat. Po formální stránce obsahuje překlepy a
nedostatky jak formální, tak formátové povahy. Oponent vytknul
celkovou nepropracovanost práce a celkové nedostatky v přístupu a
zpracování, formulaci hypotéz a výběru forem seznamování (online a
speed dating). Práce je podle dr. Lupače spíše na úrovni
bakalářského stupně studia.
Diplomantka se vyjádřila k jednotlivým připomínkám, obhajovala
zvolenou metodu sběru dat i výběr zkoumaných způsobů
seznamování. Diskuse se vedla o etických aspektech zúčastněného
pozorování v prostředí speed datingu. Dr. Vinopal se v diskusi
dotázal na rekrutaci respondentů a jejich výběrem (zda byl proveden
výběr nebo se jedná o vyčerpávající šetření). Diplomantka upřesnila,
že se dotazovala všech účastníků zvolených akcí. Další otázka
směřovala k obsahu grafů, přesněji co je zobrazeno grafy (kolik lidí a
jaké kategorie). V grafech jsou na některých místech zobrazeny jen
vybrané kategorie, výsledky ale nejsou přepočítány na 100 %.
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