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Průběh obhajoby: Předseda komise uvítal diplomantku, seznámil ji s průběhem

obhajoby a vyzval ji k představení práce. Diplomantka seznámila
komisi se zaměřením práce, použitými metodami a klíčovými
výsledky. Doc. Buriánek shrnul posudek vedoucího práce a dále svůj
coby oponenta. Diplomantka reagovala na posudky nejprve tím, že
souhlasila s kritikou dotazníku a začátku sběru dat, což vyplynulo z
nutnosti připravit dotazník ve fázi zpracování, kdy ještě nebyla
dostatečně zpracována literatura a teoretická východiska práce. Míra
návratnosti se podle autorky, jak uvádí v posudku oponent, skutečně
nedá takto vypočítat. Dále upřesnila použité statistické postupy. Doc.
Buriánek se ještě doptal, zda výsledek všech analýz přijde
diplomantce adekvátní vzhledem k množství analytické práce.
Diplomantka uvedla, že výsledky jsou interpretačně smysluplné a
zajímavé. 
Doc. Buriánek se ještě v návaznosti na posudek vedoucího práce
zeptal, jaká je podle autorky práce sociologická relevance tématu.
Diplomantka uvedla, že v návaznosti na teze Deborah Lupton se dá o
self-trackingu uvažovat v širších souvislostech self-tracking culture,
dále pak v návaznosti na Michela Foucaulta a jeho pojem
governmentality aplikovaném v neoliberálním kontextu.
V debatě se dr. Sedláčková se zeptala, zda autorka hypotézy (spíše
volnější otázky) formulovala při analýze či před ní. Autorka
upřesnila, že je formulovala již při navrhování dotazníku. Dále se dr.
Seldáčková zeptala na různé motivace self-trackingu a zda se to
nemůže stát závislostí, s čímž diplomantka souhlasila a doložila
příklady z práce. Dr. Vinopal se ještě zeptal na souvislosti self-
trackingu a narcismu, o čemž studentka diskutovala.
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