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Na úvod své prezentace studentka vymezila téma a strukturu práce.
Zabývala se hodnocením vývoje plodnosti po druhé světové válce do
současnosti v České republice a Japonsku. Vysvětlila, proč zvolila
zrovna tyto dva státy a odkud čerpala data. Dále již přistoupila k
představení hlavních výsledků, které dokumentovala grafy. Zaměřila
se nejen na analýzu úhrnné plodnosti, ale také na popis rozdílů v
průměrném věku ženy při narození prvního dítěte či na podíl živě
narozených dětí mimo manželství v obou sledovaných státech. V
závěrečné části své prezentace studentka shrnula hlavní výsledky.
Vedoucí práce ve svém posudku kladně hodnotila použité ukazatele,
logickou strukturu textu a to, že práce není pouhým popisem, ale
autorka se snažila zjištěné trendy vysvětlit dobovými kontexty. K
práci měla pouze drobné výtky. Oponentka ocenila relevantnost
tématu a v souladu s vedoucí práce také logiku textu a formulaci
závěrů. Kladně hodnotila rovněž grafické zpracování práce. Během
diskuse, které byla přítomna i oponentka práce, nezazněly žádné
zásadní připomínky. 
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