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byla analýza využití času v závislosti na přítomnosti dítěte v
domácnosti v generacích 40. až 70. let 20. století ve Spojených
státech amerických. Poté přešla k popisu datového souboru a
použitých metod. Ve své práci vycházela ze čtyř základních
výzkumných otázek, a to kolik tráví muži a ženy s dětmi a bez nich
celkem prací, kolik času tráví placenou prací, kolik času tráví
neplacenou prací a kolik času tráví s dítětem. K jednotlivým
výzkumným otázkám studentka formulovala několik hypotéz, s
jejichž závěry komisi ve své prezentaci seznámila. Vedoucí práce ve
svém posudku ocenila autorčinu samostatnou a systematickou práci,
prostudování značného množství literatury či použité analytické
metody. Rovněž oponentka hodnotila práci kladně. Výhrady
oponentky i vedoucí práce byly pouze dílčího charakteru k některým
nedostatkům ve formální úpravě a k překlepům. Oponentka ve svém
posudku položila několik otázek, ke kterým se autorka vyjádřila a
uspokojivě zodpověděla i dotazy z následné diskuse.
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