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Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Sylvie Chrtková
Identifikační číslo studenta: 72837215

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Demografie
Studijní obor: Demografie se sociologií
ID studia: 594341

Název práce: Názorové změny českých žen na manželství a mateřství v kontextu
měnícího se reprodukčního chování a podílu vzdělaných žen na
přelomu tisíciletí

Pracoviště práce: Katedra demografie a geodemografie (3600)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Oponent(i): RNDr. Jitka Slabá, Ph.D.

Datum obhajoby: 06.09.2021 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Průběh obhajoby: Studentka v prezentaci představila téma své bakalářské práce s
názvem „Názorové změny českých žen na manželství a mateřství v
kontextu měnícího se reprodukčního chování a podílu vzdělaných
žen na přelomu tisíciletí“. Cílem práce bylo popsat změny životních
hodnot žen a jejich vliv na reprodukční chování žen. Důraz byl
kladen především na vztah mezi hodnotovou orientací v otázkách
týkajících se manželství, mateřství a zaměstnání a dosaženou výší
vzdělání žen. Zdrojem dat byla mimo jiné i data u Evropského
šetření hodnot. Studentka představila základní výsledky své práce.
Vedoucí práce oceňuje práci s literaturou, sadou datových souborů a
vhodně zvolené metody ke zpracování dat z výběrových šetření.
Větší výtku má pouze k nesrovnalostem mezi formátováním příloh v
tištěné a elektronicky odevzdané práci. Posudek oponentky práce
přečetl předseda komise. Oponentka pozitivně hodnotí výběr tématu
a hloubku jeho zpracování, nicméně by uvítala zvýraznění rozdílů
mezi předkládanou prací a již zpracovanými studiemi. Dále
oponentka považuje za ne zcela dostatečný popis metodologie.
Vytýká také autorce méně přehlednou interpretaci výsledků.
Studentka na posudky i poznámky komise aktivně reagovala.
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Výsledek obhajoby: velmi dobře (2)

Předseda komise: RNDr. Boris Burcin, Ph.D. (přítomen) ............................

Členové komise: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
(přítomen)

............................

 PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D. (přítomen) ............................
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