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Datum obhajoby: 20.09.2011
Průběh obhajoby: Doktorandka v prezentaci nastínila stručně strukturu práce, zmínila obsah

první a krátce  pojednala o obsahu druhé části práce, kde představila
hodnotové systémy a realizaci reprodukčních plánů. Zaměřila se na třetí
část práce, z níž představila metodu analýzy historie událostí, která byla
aplikována na konkrétní data z šetření Generations and Gender Survey
(kapitoly 9-11). Ve výstižných grafech předložila základní výstupy své
práce – vývoj transverzální a generační  plodnosti podle pořadí narozených
a výsledky zpracované pomocí vícerozměrných statistických metod 
(binární logistická regrese, faktorová analýza). Prezentovala několik
modifikací modelu analýzy historie událostí z hlediska plodnosti prvního i
dalších pořadí a ve vztahu k dalším okolnostem, např. k vlivu úrovně
vzdělání, typu soužití, rozvodovosti rodičů, náboženství, poukázala na
změny prokreačního chování dřívějších a současných generací rodiček. 
Školitelka se v  posudku pochvalně zmínila o obsahu práce, ocenila nové a
originální informace a kvalitní provedení práce, i to, že práce byla napsána
v angličtině. 
V posudcích oponentek shodně zaznělo ocenění výběru tématu vzhledem k
aktuální situaci v plodnosti žen, komplexní pojetí práce, kladně bylo
hodnoceno zasazení práce do aktuálních teoretických konceptů, analýza
individuálního chování, zejména různých forem partnerského soužití.
Oceněno bylo i metodické přiblížení použitých metod, jazyková a formální
stránka práce.
Dotazy či připomínky zazněly na mínění autorky na populační politiku,



vliv vzdělání na úroveň prokreačního chování, k diskusi byly předloženy
otázky na mínění autorky ohledně predikce modelů plodnosti českých žen.
Doktorandka reagovala na položené otázky s přehledem a uváděla příklady
z výsledků dalších výzkumů týkajících se vývoje uspořádání rodiny,
významu vzdělání z hlediska měnících se genderových rolí atd. Hlasování
komise: kladných hlasů:5, záporných:0, zdrželo se:0.
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