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Očekávání rodiček versus vývojové trendy v porodnictví je téma, které je přínosné pro
praxi. Výsledky výzkumu mohou být aplikovány v kterékoliv porodnici za účelem vytvoření
přátelského prostředí pro matku i dítě.

V teoretické části je přehledně a jasně formulován vývoj trendů v porodnictví od počátku
20.století do současnosti. Autorka se zabývá nároky na prostředí a vybavení porodní
místnosti, rolí porodní asistentky a managementem bolesti. Rovněž popisuje změny
v postojích k doprovázející osobě při porodu. V závěrečném shrnutí teoretické části je
prezentován názor, že je nezodpovědné zastávat se porodů v domácnosti, stejný názor mám i
já.

V empirické části jsou konkrétně formulovány cíle zaměřené na informovanost budoucích
matek, na výběr a vybavenost porodnice, na tlumení bolesti a na roli personálu, což jsou i
podle mého názoru hlavní pilíře, na kterých je postavena důvěra rodičky. Výzkum byl
proveden na poměrně širokém vzorku respondentů dotazníkovou metodou. Za pozitivní
považuji to, že autorka zadala dotazníky i na malá pracoviště.

Výsledky jsou prezentovány přehledně v tabulkách a koláčových grafech a srozumitelně
okomentovány. V diskuzi kjednotlivým výsledkům vyslovuje autorka svoje stanoviska, se
kterými se plně ztotožňuji.

Na závěr jsou shrnuty výsledky a vyvozena doporučení, která by měla splnit očekávání
většiny rodiček.

V práci jsou využity poznatky od fundovaných odborníků z oboru porodnictví a porodní
asistence a rovněž citace platných zákonů. Přílohová část obsahuje doplňující materiály
vztahující se k tématu a obrazovou ukázkou porodních sálů.

Bakalářská práce je zpracována přehledně, vše je jasně formulováno. Za přínosná
považuji i doporučení, která autorka formulovala v závěru své práce. Mám stejný názor
na potřebu vedení jednotné předporodní přípravy ina respektování intimity porodního
děje.
1. Jaký vliv mají veřejné sdělovací prostředky na informovanost budoucích matek?
2. Zaujalo mě, že čtvrtina respondentek chce eliminovat porodní bolest pomocí epidurální

anestezie. Co si o tom myslíte?
3. Jakou máte představu o jednotné předporodní přípravě? Kdo by ji měl financovat?
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