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Datum obhajoby : 12.06.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Doc. Buriánek zahájil obhajobu a vyzval diplomantku k představení

práce. Diplomantka seznámila komisi se zaměřením práce a motivací
jeho volby, vysvětlila kontext zkoumaného společenského jevu a
strukturu zpracování tématu. Doc. Buriánek shrnul posudek
vedoucího práce, který ji hodnotí jako kvalitní, dobře strukturovanou,
autorčin vhled do problematiky jako velmi dobrý.
Dr. Sedláčková shrnula svůj oponentský posudek, ve kterém práci
rovněž hodnotí jako dobře zpracovanou. Ptala se na upřesňující dotaz
ohledně toho, zda se jedná o fenomén charakteristický pro tuto
konkrétní zkoumanou generaci, pročež autorka práce upřesnila, že se
jedná o problém i jiných generací, přičemž zkoumaná je
nejvýraznější a rovněž zatím nejsou data o jiné generaci. Dále dr.
Sedláčková vznesla dotaz k dalším společenským souvislostem
budování vztahů této generace mužů a žen.
V otevřené debatě se dr. Buriánek dotázal, co to zhruba znamená, že
je rozvod pro ženy ekonomicky nevýhodný. Autorka upřesnila, do
jakých situací se rozvedené ženy dostávají a kontext rozvodů v
Japonsku. Diskuse se vedla o možných rolích manželů po odchodu
mužů do důchodů.
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