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1. Volba tématu: dobře zvolené pro skupinu sledovaného souboru, maminky jistě rády
odpovídaly
2. Teoretická část: - zřetelné definování problematiky: ano
solidní přehled poznatků: ano
výběr relevantních názorů na daný problém: ano - v popularisační rovině
s výjimkou odstavce Zvracení - jde o jev obecný, nesouvisející s kojením,
závažný, matka ho musí řešit s lékařem! (někdy ohrožení života)
Problém "krize v kojení" není zmíněn.
3. Empirická část: bez připomínek k formální stránce.
Maminky odpovídají na první otázky zřejmě tak, jak si myslí, že je to správné
(sociální očekávání).
Chybí jedna otázka: Kolikáté těhotenství je to u odpovídající matky - předchozí
zkušenost odpovědi ovlivní jistě.
Proč jste kojit přestaly (otázka č.5)- nešlo o tzv."krizi v kojení"? délka kojení tomu
nasvědčuje.
Připomínka: tělesný vývoj dítěte není jen jeho váha. Psychomotorický vývoj hodnotit
jen podle údajů maminky je zavádějící (všechny jsou nekritické) - ale pro tento
výzkum asi dostatečný.
4. Závěry práce: způsob shrnutí stručný, přehledný. Hlavní přínos práce je v jejím
vlastním provádění: matky jistě uvítaly, že se o jejich nelehké životní období někdo
zajímal a chválil je. Závěry potvrzují známé skutečnosti spojené s dlouhodobým
kojením.
5. Literatura a práce s ní: jde o pěkný přehled literatury popularisující kojení. V odborné
a recentní literatuře jsou publikována stále nová a pro autorku i jistě zajímavá zjištění.
Jistě z nervozity unikly školácké pravopisné chyby.
6. Kvalita příloh: výborná
7. Práce se mi líbí pro zvolené téma i zpracování i proto, že nekladla časové nároky na
odpovídající maminky a otázky byly pro ně jistě zajímavé - mohly se pochlubit.
Pro diskusi doporučuji připomínky vypsané v bodě 3 na této straně.
8. Klasifikace: obtížná, mám připomínky jen ke zvolené literatuře, ostatní jsou
nevýznamné. Když autorka slíbí, že se problematikou bude zabývat dál, tentokrát na
úrovni vysokoškolsky vzdělané sestry, tak navrhuji VÝBORNĚ.

