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

zmapování a zanalyzování neúplných rodin v České republice. Po
teoretickém uvedení do problematiky a popisu zdrojů dat o
neúplných rodinách studentka prezentovala výsledky své práce. V
analýze vycházela ze SLDB 2011 i některých výběrových šetření.
Pomocí metody hlav koeficientů domácností vypočítala prognózu
počtu nukleárních rodin pro období 2015–2050. Vedoucí ve svém
posudku zmínila nedostatky v interpretaci. Pozitivně však hodnotila
aktuálnost práce a prostudování značného množství dat a literatury.
Oponentka ocenila poskytnutí širokého přehledu o zdrojích dat o
neúplných rodinách a sumarizaci mnoha údajů týkajících se
charakteristik neúplných rodin. Nicméně k práci měla množství
výhrad, které směřovaly např. k nevyváženosti některých částí práce,
nedostatečné specifikaci použitých metod, chybějícímu srovnání
trendů s úplnými rodinami či některým dalším nesrovnalostem.
Studentka se vyjádřila k poznámkám v posudku oponentky a
zodpověděla i dotazy z následné krátké diskuse.
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