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Průběh obhajoby: Předseda komise zahájil obhajobu a seznámil studentku s jejím
průběhem. Studentka představila téma práce a jeho kontext a
sociologickou relevanci. Dále představila testované hypotézy.
Testování hypotéz probíhalo sekundární analýzou dat z Českého
panelového šetření domácností. Dále uvedla výsledky analýz a
testování hypotéz a shrnula celková zjištění práce. Předseda komise
shrnul posudek vedoucí práce (nepřítomna). Vedoucí práce považuje
práci za velmi kvalitní a v posudku neuvádí v zásadě žádné výtky či
nedostatky. Oponentka rovněž považuje práci za velmi kvalitní, a to i
v teoretické části, byť autorka čerpá hlavně ze starších zdrojů (70. -
90. léta), které tíhnou ke konzervativnějšímu přístupu a je otázkou,
nakolik se to dá vztáhnout k aktuální situaci. V analýze dat není
zahrnuta proměnná socioekonomického zázemí či statusu
domácnosti/rodiny. Oponentka navázala otázkou, zda bylo možné
proměnnou zahrnout či nějak její předpokládaný vliv ověřit.
Studentka uvedla, že zahrnula proměnnou indikující, zda domácnost
má finanční potíže. Další dotaz směřoval k proměnám situace v
rámci sledovaných kohort. Studentka uvedla, že situace se mění, ale
existující výzkumy nepoukazují na to, že by docházelo ke slábnutí
vlivu rozvodu na dosažené vzdělání.
Doc. Linek otevřel diskusi na vliv kontextuálních faktorů, např.
změna poměru žen a mužů na vysokých školách apod. Diskuse se
vedla, proč je v současnosti na VŠ více dívek a jakou souvislost to
má s výsledky práce. Dále se diskuse vedla k rozdílům dopadů
rozvodu na vzdělání v různém věku dítěte.
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