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Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka na úvod vymezila studovanou problematiku, strukturu a

hlavní cíle práce. Zabývala se vývojem mimomanželské a manželské
plodnosti v Evropské unii se zaměřením na státy Visegrádské čtyřky
a Finsko. K naplnění cílů práce zvolila metodu shlukové analýzy,
kontingenčních tabulek a regresní analýzy. Pomocí shlukové analýzy
vytvořila typologii trendů zemí Evropské unie, a to na základě podílu
živě narozených dětí mimo manželství, úrovně plodnosti a věku
matky při narození prvního dítěte. V další části prezentace
představila trendy mimomanželské a manželské plodnosti v zemích
Visegrádské čtyřky a Finska, pro obyvatele těchto států také
analyzovala postoje k plodnosti a manželství na základě šetření
European Values Study z roku 2008. Vedoucí práce kladně hodnotila
zvládnutí metodických přístupů řešené problematiky. Postrádala však
hlubší interpretaci výsledků i vysvětlení některých použitých metod.
Také oponent ve svém posudku zmínil neúplnou interpretaci
některých zjištění i neúplný popis použitých metodologických
postupů. Jeho další výtky směřovaly k menší provázanosti
jednotlivých částí práce či k matoucí prezentaci výsledků shlukové
analýzy. Jmenoval i některé připomínky k formální a jazykové
stránce práce. Studentka se vyjádřila k poznámkám v posudcích a
zodpověděla i otázky z následné krátké diskuse.
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