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Průběh obhajoby: Diplomant představil téma práce, jeho relevanci a motivaci výzkumu

crowdfundingu. Seznámil komisi s průběhem výzkumu a s výsledky
kvalitativního i kvantitativního výzkumu a jejich srovnání.
Prezentaci uzavřel závěry z výzkumu a doporučení pro další či příští
zkoumání tohoto problému. Předsedkyně komise shrnula posudek
vedoucího práce, který práci hodnotí jako formálně kvalitní,
obsahově ale problematickou (zvláště v souvislosti se sociologickou
relevancí) a tím i na hraně obhajitelnosti. Stejně tak oponent práce
hodnotí práci jako dobrou consultingovou analýzu, bohužel ale s
nedostatkem sociologické relevance. Teoretická část mohla být více
propracována a východiska hlubší než víceméně intuitivní
identifikace. Dalším zásadním problémem je malý vzorek a
celkovému dojmu nepřispívá ani prezentace dat. Faktorová analýza,
jakožto hlavní výsledek práce, je na daném vzorku nedostačující. Cíl
práce je nicméně inovativní a ambiciózní.
Diplomant se v reakci na posudky odvolal na existující empirickou
práci, která však analyzovala větší a úžeji vymezený vzorek. Dále
diplomant upřesnil relevanci tématu - jednotlivé skupiny se na
základě své motivace crowdfundingu formují a stýkají i mimo
internet, práce tedy zkoumá i vznik těchto skupin a komunit. Doc.
Hamplová se zeptala, zda by diplomant věděl o sociologických
teoretických přístupech, které by bylo možné aplikovat na téma
práce. Diplomant zmínil teorie racionální a sociální volby a dále
studium dynamiky nově vzniklých sociálních komunity. 
Diskutovala se povaha obsahových problémů práce a jejího zaměření
z hlediska sociologické relevance. Komise se shodla, že práce je
zaměřením aplikovanou consultingovou studií.
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