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Průběh obhajoby: Na úvod studentka vymezila cíl diplomové práce, kterým bylo zjistit,

zda došlo ke konvergenci sňatkového chování v evropských zemích
na základě intenzity sňatečnosti, časování a podílu dětí narozených
mimo manželství. Po teoretickém uvedení do problematiky studentka
na vybraných grafech prezentovala výsledky své práce. Nejprve pro
všechny státy Evropy, poté se věnovala detailnější analýze, kterou
zaměřila na Maďarsko, Českou republiku, Finsko a Francii. Pro tyto
státy provedla i analýzu postojů k manželství z dat šetření EVS, jejíž
závěry představila v poslední části prezentace. Vedoucí neměla k
práci žádné připomínky. Pozitivně hodnotila přehlednost práce,
vhodně použité metody demografické a statistické analýzy i
správnou interpretaci výsledků. Oponentka ocenila autorčiny
kompetence v práci s pokročilými statistickými metodami, jejich
aplikaci na data či schopnost formulovat zjištěné závěry. Její drobné
výhrady směřovaly ke korelovanosti vysvětlujících proměnných v
analýze proměn postojů k manželství či k nevysvětlení jednoho z
ukazatelů. Studentka se vyjádřila k poznámkám v posudku
oponentky a zodpověděla i dotazy z následné krátké diskuse.
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