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Předkládaná diplomová práce splňuje formální požadavky kladené na diplomové práce:  

 Titulní list odpovídá uvedeným požadavkům. 

 Obsah práce je úplný, s tím, že na přílohy je odkázáno jako celek, a na příslušném místě 

práce jsou pak vyjmenovány. Zadání DP je součástí příloh. 

 Abstrakt splňuje požadavky na rozsah, anglická verze obsahuje drobné chyby, nicméně je 

srozumitelná. Pro případné další práce doporučuji korekturu rodilým mluvčím či někým 

na podobné úrovni znalosti jazyka. 

 Práce (včetně literatury a seznamů tabulek a příloh) má 91 stran, splňuje tak požadavky 

na délku. 

 Odkazy na literaturu a poznámky jsou přehledné a jednotné. Citace jsou uváděny 

důsledně ve formátu ISO 690. Autorka pracuje s celkem 41 prameny. 

Ke standardům kladeným na odborné práce: 

Práce je z jazykového hlediska velmi dobře zpracovaná, neobsahuje pravopisné či gramatické 

chyby a dobře se čte. 

Práci s literaturou hodnotím spíše průměrně. Autorka v řadě pasáží teoretické části práce pouze 

klade za sebe dlouhé výseky z jednotlivých pramenů, namísto aby se snažila o propojení informací 

k jednomu tématu pocházejících z několika zdrojů v uceleném textu. Je to zjevné zejména v části 

II., 2. Management. 

K obsahové stránce práce: 

Autorka zpracovává aktuální a společensky palčivé téma transformace porodnického oddělení 

z přístupu tradičního – lékařského, směrem k přístupu holistickému, který je charakterizován 

dominantní rolí porodních asistentek. Jde o ambiciózní počin i z hlediska samotného 

zdravotnického zařízení, a je tedy chvályhodné, že se autorka diplomové práce rozhodla jej 

zpracovat a celý proces transformace tak podrobit zkoumání a analýze. 



V teoretické části práce se autorka nejprve zabývá průběhem fyziologického těhotenství, porodu 

a šestinedělí. Vzhledem k tomu, že práce se zabývá posunem od lékařského pohledu na toto 

období k pohledu holistickému, postrádám v práci reflexi prožívání nastávajících či novopečených 

matek, jakožto motivátorů změn v porodnictví. Dále autorka popisuje historii babictví a 

porodnictví, jednotlivé koncepce porodu a dotýká se i porodních přání a legislativy. V těchto 

kapitolách není bohužel teoretická část práce vystavěna příliš konzistentně a prospělo by jí 

důslednější editování a logičtější provázanost jednotlivých podkapitol. Teoretická část je uzavřena 

kapitolami věnovanými managementu a řízení změn. 

Empirická část práce stručně a jasně prezentuje metodologii a cíle práce. Struktura této části je 

srozumitelná a přehledná, čtenář se v ní snadno orientuje. Jednotlivá tvrzení jsou doložena daty 

a příklady z praxe. Autorka má ve všech částech práce konkrétní a věcné připomínky, které mohou 

danému zařízení sloužit jako odrazový můstek k řadě zlepšení. K empirické části mám jen několik 

připomínek: 

 Autorka usiluje o důslednou anonymizaci všech osob i zařízení, nicméně na s. 49 

opomenula anonymizovat předchozí působiště jedné z osob (v předchozí části, na s. 44, 

je toto působiště anonymizováno). 

 „Praktický průvodce“, tj. výstup empirické části, který má vést jiná zařízení při podobné 

transformaci, je prezentován přehledně a srozumitelně. Při bližším pohledu je však vidět, 

že cíle, kterými jsou vedeny jednotlivé aktivity a kroky, vycházejí ze seznamu porodních 

přání, které se zařízení rozhodlo respektovat – a omezují se pouze na prvních šest v tomto 

seznamu (z celkem 28 bodů). Je to škoda, a ačkoli jsou doporučení užitečná, měla by širší 

platnost, pokud by se autorka místo tohoto ad hoc seznamu zaměřila na obecnější 

principy. Dobrý začátek by byla klusterizace těchto přání do menšího počtu zásad, ze 

kterých by transformace vycházela. 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaký vliv na její zjištění může mít to, že proběhl jen jeden rozhovor s primářem? 

2. Jaký druh „tvrdých dat“ by chtěla autorka získat při porovnání tohoto a jiného ZZ? (Viz 

diskuse, s. 82.) 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře. 


