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Průběh obhajoby:

Otázky vedoucí práce:
Ve své analýze jste si kladla mimo jiné otázku po tom „Jakým
způsobem ovlivňuje gender postoj k navázání vztahu“, kde jste se
zaměřila především na to, zda muži skutečně vstupují do vztahu
častěji než ženy. Jak ale podle vás gender (ve smyslu představ o
mužství a ženství, role mužů a žen a očekáváních s nimi
spojenými….) může ovlivňovat postoj k navázání nového vztahu v
pozdějším věku?
Otázky oponentky:
Teoretická východiska by možná mohla být rozšířena o Giddensovu
práci, kde se zabývá intimitou, kde by bylo možné nalézt vysvětlení
pro některé jevy odhalené v rámci výzkumu. Především mám na
mysli odlišné vnímání ovdovění u mužů a žen, které může souviset s
dvojím standardem pro muže a ženy, který je v jeho práci zpracován.
Otázky komise:
Zmínila jste metodu snow-ball, z jakého důvodu předpokládáte, že se
ti důchodci mezi sebou znají?
Překvapilo mě, že odkazujete na výzkum, kde se uvádí, že vdov
naváže vztah 5 %. Jak na základě vaše výzkumu vnímáte tento údaj?
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