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Postoje laiků a zdravotnických pracovníků k interrupci je nepochybně problém, který
by měl být stále diskutován a formován kvalitní osvětovou činností zaměřenou na mladší
věkovou skupinu.

Teoretická část je zpracována podrobně a z odborného hlediska správně. Autorka podává
ucelený přehled všech aspektů, souvisejících s pojmem "potrat", jak z pohledu legislativního,
etického, filozofického tak i biologického a medicínského. V závěru teoretické části je výčet
,,jiných možností než podstoupení interrupce" včetně poměrně nových metod jako jsou
babyboxy a utajené porody.

V empirické části je jasně definován výzkumný problém, který je zkoumán na poměrně
širokém vzorku respondentek ve věkovém průměru 36,2 roku. Výzkum je ještě doplněn
pilotní studií postojů mužů k dané problematice, což hodnotím pozitivně.

Výsledky jsou přehledně prezentovány v tabulkách a ve sloupcových grafech ajasně a
stručně okomentovány. V diskuzi autorka využila pilotní studie postojů mužů a výsledky,
které získala, porovnala se stanovisky respondentek. Diskuze tak byla obohacena ještě o
pohled mužů a stala se tak zajímavější.

Pro svou práci autorka čerpala informace ze širokého zdroje odborných autorů domácích
i zahraničních a z elektronických zdrojů. Mezi přílohy jsou zařazeny i obrazové materiály o
způsobu provedení potratu a Deklarace práv nenarozeného dítěte, což vhodně doplňuje
zadané téma.

Domnívám, že by bylo lepší, zkoumat zadané téma na vzorku dospívajících, např.
studentky zdravotnických škol versus studentky ostatních škol.Výsledky výzkumu jejich
postojů by pak bylo možné využít v osvětové činnosti k jejich dalšímu formování, tedy
k prevenci. Šetření, které bylo provedeno na zkoumaném vzorku o věkovém průměru
nad 36 let, mi připadá málo využitelné pro praxi. Postoje těchto respondentů jsou
ovlivněny zralostí osobnosti a zkušenostmi (možná i ze zkoumané problematiky).
1. Jaký je Váš názor na tabletu RU 486, povolit či zakázat?
2. Domníváte se, že jsou rezervy ve výchově k rodičovství? V čem?
3. Jak hodnotíte naši legislativu týkající se umělých potratů?
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