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Průběh obhajoby: Studentka na úvod představila téma své práce, ve které se zabývala

vývojem manželské a mimomanželské plodnosti v České republice v
letech 1993–2012, a to i dle pořadí. Mimo analýzy pro celou Českou
republiku, sledovala vývoj vybraných ukazatelů také za okresy. Jako
hlavní zdroj použila individuální anonymizovaná data z Českého
statistického úřadu. Ve své prezentaci se dále s pomocí grafů a
kartogramů věnovala představení výsledků bakalářské práce.
Vedoucí ocenila samostatný přístup autorky, grafickou úpravu práce
i orientaci ve studované problematice. Připomínky vedoucí práce
směřovaly k někdy příliš stručnému komentáři a některým méně
závažným nepřesnostem. Oponentka kladně hodnotila zejména
kapitolu zaměřující na geografické rozložení nemanželské plodnosti
a jeho proměny v čase. Její výhrady směřovaly ke spoléhání se na
absolutní počty a z toho pramenící nepřesnosti v interpretaci, ve
svém posudku zmínila i několik dalších ne zcela vhodných vyjádření.
Autorka se vyjádřila k poznámkám v posudku oponentky a
zodpověděla i dotazy z následné diskuse.
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