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Průběh obhajoby: Diplomantka stručně představila svou práci, její metody a základní

výsledky. Doc. Buriánek shrnul svůj posudek vedoucího práce. Práce
nachází nové otázky v tématu, jež je v českém kontextu dobře
zpracována. V některých částech je autorka až příliš důkladná v
uvádění podrobností o předchozích výzkumech a jejich
charakteristikách (lze odkázat na již zpracované přehledy apod.).
Práce je celkově zpracována kvalitně, mohla být ale zpracována
trochu odvážněji a s větší ambicí. Oponent se s vedoucím práce shodl
na celkovém hodnocení práce. Za nedotažené považuje propojení
teoretické a empirické části (intenzivnější využití teoretických
východisek při interpretaci dat). Dále mu v práci chybělo propojení
proměnných na straně mužů a žen. Dílčí výtky směřoval k stylistice
prezentace empirických výsledků. A dále vztahování výsledků na
širší skupinu žen. Diplomantka upřesnila, že komentovala výsledky
jen v jedné skupině. Kontingenční tabulky zahrnula, neboť regresní
analýza neukázala vztahy tak přehledně.
Dále autorka odpověděla na otázky oponenta vznesené v jeho
posudku. Jako teorii, kterou autorka v práci nejdůkladněji ověřovala,
uvedla diplomantka teorii zdrojů. Potvrzovala i situační teorii a teorii
sociálního učení. Nejlépe výsledky odpovídají efektu
nezaměstnanosti partnera a částečně i teorie sociálního učení.
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