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Komentář a připomínky k textu:
* Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
Do jaké míry, podle vašeho názoru, může nesprávná životospráva ovlivnit kvalitu života těhotné ženy?
Domníváte se, že systém prenatální péče v České republice zvyšuje kvalitu života žen v průběhu těhotenství?
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