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Průběh obhajoby: Studentka na úvod představila téma a hlavní diplomové práce,

kterým bylo zhodnocení změn v úrovni plodnosti v reakci na změnu
ekonomickým poměrů ve státech EU. Vymezila vstupní hypotézy a
poté se věnovala popisu použitých metod (řetězových indexů,
shlukové analýzy, vícenásobné lineární regrese a panelové regrese).
Změny v úrovni plodnosti byly měřeny jako průměrné tempo
přírůstku úhrnné plodnosti. V další části prezentace se studentka
zaměřila na hlavní zjištění své práce, které byly doloženy výsledky
všech zmíněných statistických analýz. Zmínila také souvislost s
rodinnou politikou. Na závěr shrnula, že ve studovaném období
2008–2013 došlo k poklesu úhrnné plodnosti ve většině zemí a
příznivější ekonomický vývoj byl spojen s méně negativním
vývojem plodnosti. Vedoucí práce ve svém posudku vyzdvihla
metodologickou náročnost zpracované problematiky, diskusi
výsledků s řadou odborné zahraniční literatury a iniciativní a
samostatný přístup autorky ke zpracování diplomové práce. Její
výtka směřovala k absenci podrobnějšího zhodnocení vlivu
některých opatření, která byla v reakci na ekonomickou krizi přijata.
Oponentka ocenila čtivost a srozumitelnost textu i autorčinu
schopnost práce s pokročilými statistickými metodami a jasnou
formulaci zjištěných závěrů. V souladu s vedoucí v práci postrádala
detailnější pohled na problematiku vztahu vývoje úrovně plodnosti a
možné role rodinné politiky a přijímaných opatření. Vytkla též
chybějící interpretaci některých popsaných jevů a drobné formální
nedostatky. Byl vypracován též samostatný oponentský posudek ke
statistické části diplomové práce. Druhá oponentka kladně hodnotila
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správnost zvolených statistických metod i jejich aplikaci na reálné
data. Jako slabinu práce formálního charakteru jmenovala
nedostatečnou pečlivost při popisu statistických metod a nepřesnou
interpretaci interakcí. Přes uvedené nedostatky však vedoucí práce i
obě oponentky celkově zhodnotily práci velmi pozitivně. Autorka na
náměty z posudků aktivně reagovala.
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