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Datum obhajoby : 09.01.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Student seznámil komisi s formulací problému a cíle práce, s

obsahem teoretické části, dále s hypotézami, metodami jejich
verifikace a s konkrétním postupem řešení úkolu. Přehledně
prezentoval analýzu a interpretaci získaných výsledků, včetně
formulace závěrů a předpokládaného využití práce. Diskuse se
zaměřila zejména na otázky struktury práce, logické provázanosti
jejích klíčových míst, konkrétního způsobu realizace výzkumných
metod, pozitiv i obtíží výzkumu, validity a reliability závěrů.
Možnosti využití poznatků. Autor prokázal vlastní zaujatost pro
zkoumaný problém, avšak jeho faktické řešení neodpovídá v mnoha
směrech zásadám vědecké práce. Příliš široký záběr problematiky
neumožnil solidní výzkum, který zůstal pouze na povrchu.
Problémové otázky a hypotézy byly vágní a nevhodně formulované,
některé z nich autor ani nezkoumal (např. využití zkázaných látek).
Nedostatky byly shledány i v práci s literaturou.
Všichni členové komise hlasovali o klasifikaci. 2 zvolili známku 4,
dva zvolili známku 3. Výsledná známka je tedy 3.
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