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Průběh obhajoby: Předseda komise zahájil obhajobu a seznámil studentku s jejím
průběhem. Studentka ve svém úvodním slovu představila téma práce,
konkrétní zaměření vlastního výzkumu, postup práce, použitá data a
klíčové výsledky. Doc. Linek shrnul klíčové body posudku
vedoucího práce. Dr. Sládek shrnul posudek oponentky. Studentka
reagovala na otázky vedoucího. Nevěděla, jak by bylo možné
prokázat závislost ekonomické situace matek samoživitelek na
ekonomickém vývoji ČR. Jedním z faktorů této závislosti je podle
studentky nezaměstnanost. Doc. Šubrt doplnil, že by měla podle
vedoucího práce přihlédnout i k HDP a inflaci. Studentka uvedla, že
čím hůře na tom bude ekonomika, tím hůře na tom budou
samoživitelky. Na dotaz se pokusila uvést souvislost s HDP a inflací.
Dr. Sládek vznesl dotaz oponentky, co lze vyvodit z výsledků ve více
teoretické rovině a z hlediska důsledku postavení těchto rodin pro
děti v nich žijící. Studentka uvedla, že děti jsou v horším
ekonomickém postavení, které může mít důsledky v podobě šikany
apod. Uváděla spíše hypotézy, než poznatky z existujících výzkumů.
Doc. Linek se zeptal, jaká jsou metodologická úskalí srovnání
absolutních částek příjmů napříč časem, což bylo hlavním cílem
práce. Studentka uvedla, že nárůst výdajů a příjmů posuzovala s
vědomím, že reflektuje vývoj a změnu celé ekonomiky. Neaplikovala
nicméně žádné standardní výpočty a indikátory.
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