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Průběh obhajoby: Na úvod studentka komisi seznámila s tématem a strukturou své

diplomové práce. Prvním cílem bylo objasnit příčiny změn
průměrného věku matky při narození dítěte ve vybraných evropských
zemích od 2. poloviny 20. století do současnosti. K popisu trendů
časování plodnosti použila data z Human Fertility Database,
výsledky této části práci studentka přestavila s pomocí řady grafů.
Dalším cílem práce bylo zhodnocení vývoje úhrnné plodnosti
očištěné od vlivu časování. I pro naplnění tohoto cíle byla použita
data z Human Fertility Database. Dále se studentka věnovala třetímu
cíli práce, objasnění názorů respondentů vybraných zemí na téma
slaďování práce a rodiny z šetření European Social Survey 2004 a
2010. Na závěr shrnula nejdůležitější zjištění své diplomové práce.
Vedoucí práce pozitivně hodnotila prostudování značného množství
literatury a samostatný přístup autorky, její drobné výtky směřovaly
k některým nedostatkům v interpretaci. Oponentka upozornila na
neprovázanost jednotlivých částí. Autorce vytkla např. nejasnosti v
popisu dat výběrového šetření, nezdůvodnění některých zahrnutých
ukazatelů populačního vývoje či nezdůvodnění odlišného časového
intervalu v analýze změny časování plodnosti. Studentka se k
jednotlivým bodům z oponentské posudku podrobně vyjádřila.
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