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Průběh obhajoby: Studentka na úvod vymezila hlavní cíl práce, kterým bylo pojednání

o vztahu náboženství k reprodukčnímu chování na třech úrovních –
teoretické, metodologické a praktické. Vedlejším cílem bylo
představení disciplíny Religiozní demografie. V první části
prezentace se studentka věnovala specifikům demografického
pohledu na vztah náboženství a reprodukčního chování a
metodologickým problémům studia uvedeného vztahu. Poté přešla k
popisu dvou možných perspektiv pohledu na vztah náboženství a
reprodukčního chování (jedná se o pohled klasické demografie a
pohled religiózní demografie). V závěrečné části své prezentace se
zaměřila na představení výsledků vlastní případové studie, která
vycházela z dat Sčítání lidu, domů a bytů 1991 a 2011. Vedoucí
ocenila kvalitu teoretických částí textu, zejména nastudování
nadstandardního řadů literatury a zdrojů a širokou orientaci v tématu.
Nicméně uvedla, že text obsahuje množství formálních nedostatků a
zařazená případová studie je nedostatečně propracovaná a
interpretovaná. Oponentka kladně hodnotila orientaci v tématu,
schopnost kritického přístupu k literatuře i dobrou stylistiku práce.
Měla však řadu kritických připomínek k formální i obsahové stránce
práce. Zásadní výtku měla k malému rozsahu práce. Oponentčiny
další výhrady směřovaly např. k nejednoznačnému vymezení
reprodukčního chování, zúžení analýzy pouze na populaci, která
alespoň v jednom sčítání deklarovala nějaké náboženské vyznání, či
problematické kohortní analýze vlivu úmrtnosti na úbytky obyvatel v
populaci věřících. Autorka se vyjádřila k poznámkám z
oponentského posudku. Komise se shodla, že teoretická část práce je
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velmi kvalitní a alespoň částečně vyvažuje nedostatky v analytické
části. Komise práci přijala k obhajobě.
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