Zápis z obhajoby disertační práce paní Mgr. Jany Chaloupkové
konané dne 29. 10. 2011
Téma práce: "Rodinná a pracovní uspořádání v kontextu společenských změn v ČR po roce 1989.
Proměny rodinných a pracovních startů."
Přítomní: Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. (předseda), PhDr. Dana Hamplová, PhD. (školitel), Doc.Dr.
Jiří Buriánek, CSc. (oponent), PhDr. Věra Kuchařová, CSc. (oponent), Doc. Milan Tuček, Ph.D.,
Doc. PhDr., Doc. PhDr. Oldřich Matoušek Doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc (oponent), PhDr. Jiřina
Šiklová, CSc.,
Předseda komise p. Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. zahájil obhajobu a představil přítomným
kandidátku.
Školitel PhDr. Dana Hamplová, PhD. představil doktoranda a seznámil komisi s uchazečem a jeho
diz. prací. "Vynikající předpoklady k vědecké práci, publikace v impaktovaných periodikách,
vydala knihu, zahraniční pobyty, kvalitní studentka. Pracovala jako výzkumná pracovnice na Soc.
ústavu, vedla grantový projekt."
Kandidát seznámil přítomné se svou disertační prací. Sdělil zejména: "Zaměřuje se na období
vstupu do dospělosti, rodinné a pracovní dráhy. Aplikovala nové metody analýzy životních drah.
Teoretická a metodologická část. Dvě úrovně analýzy (mikro, makro). Normativní stránka, omezení
možností volby. Proměna po roce 89. Analýza sekvencí - průběh životních drah. Rozdíly mezi
pohlavími a typy rodinných drah. Přispět k diskuzi standardizace životních drah."
Poté oponenti přednesli závěry svých posudků (jména oponentů)
Kuchařová - "Dobře zpracovaná práce, nadstandardní kvalita, výběr tématu. Srozumitelný jazyk.
Doporučuje k obhajobě. K té destandardizace - nemyslí si autorka, jestli se nezmění jenom v nový
typ standardizace"
Buriánek - "perfektní ukázka dizertační práce. Co s tímto tématem, bylo by to možné publikovat?
Možná pro příliš úzký okruh čtenářů. Námitka k analýze faktorů věku a vzdělání."
Kandidát Mgr. Jana Chaloupková odpovídá na posudky oponentů (hlavní problémy)
"Rozdíly mezi věkem a vzděláním - cílem nebylo vysvětlit, čím jsou ty představy ovlivněny,
protože tam by bylo mnoho faktorů. Rozdíly dle vzdělání a věku byly nalezeny."
Oponenti se vyjadřují k vystoupení kandidáta - nemají dalších námitek.
Diskuse:
Šiklová: "je už nezajímá, co bylo za tzv. komunismu, ale co se změnilo dnes. Považovala bych za
důležité to srovnání s tou další generací." Chaloupková - "podobná studie již byla provedena"
Buriánek "je možný vliv nějaké anomické situace?" Chaloupková "myslím, že je to rozmanitější"
vyhlášení výsledků tajného hlasování: počet členů komise - 5 přítomno členů komise - 5 kladných
hlasů. Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.)
Zapsala: PhDr. Tereza Vandrovcová
Podpis předsedy komise:

