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Předkládané práce se rozkládá na 56 číslovaných stranách, včetně poměrně rozsáhlé přílohové části, přičemž 

textová část je rozprostřena do sedmi hlavních kapitol na 34 stranách. Práce má standardní strukturu, vychází 

od vymezení základních pojmů, teoretických aspektů či legislativních souvislostí ve spojení s tématem 

asistované reprodukce, přes diskusi s literaturou a stanovení tří výzkumných otázek. Následně jsou popsány 

metodologické postupy, zdroje dat, a především je představena analytická část, která formou dílčích 

podkapitol seznamuje se základními výsledky; ty jsou následně shrnuty v závěrečné kapitole.  

 

Cílem předkládané práce je na základě dat z největší české zdravotní pojišťovny za rok 2014, která studentce 

byla poskytnuta školitelem, zhodnotit strukturální odlišnosti matek a jejich novorozenců, s  ohledem na typ 

početí, tj. s pravděpodobným využitím metody in vitro fertilizace (IVF) či bez této metody. Jedná se v současné 

době o velmi aktuální téma, neboť metody asistované reprodukce, mezi které IVF patří, se nemalým podílem 

podílejí na reprodukci české populace a jejich význam v čase nabývá na důležitosti.  

 

Teoreticko-metodologická část odpovídá nárokům, které jsou kladeny na práce tohoto typu  na domovské 

katedře studentky. Diskuse s literaturou není příliš obšírná, nicméně dostačující na vymezení základních 

konceptů a problémů, spjatých s touto problematikou. V celkovém kontextu je především důležitá pátá 

kapitola, která popisuje jednak zdroje tak, tak použitou metodiku. Tím, že autorce byla poskytnuta již 

vytříděná vstupní data, bylo pro ni důležité především pochopit strukturu těchto dat a jejich vzájemné 

souvislosti, a to ve spojení s dalším podkladovým materiálem. Lze soudit, že autorce se tento dílčí cíl podařilo 

naplnit a zjištěné poznatky následně přenést do analytických kapitol.  

 

Analytická část je především deskriptivní povahy, kdy pomocí různých diferenčních charakteristik  (pohlaví 

novorozence, porodní hmotnost, četnost porodu, typ porodu, komplikace matek a novorozenců při 

hospitalizaci spjaté s porodem/narozením dítěte, délka hospitalizace po porodu/narození, náklady spojené 

s hospitalizací po porodu/narození) jsou sledovány odlišnosti mezi strukturou jak matek, tak jejich 

novorozenců, s ohledem na použití zmíněné metody početí, přičemž výsledné odlišnosti jsou sledovány také 

dle věku matky. Za tímto účelem byly vytvořeny čtyři věkové kategorie, které nejsou „tradičně“ pojímanými 

pětiletými kategoriemi, ale více reflektují strukturu narozených dětí s ohledem na věkový profil rodiček. 

Z výsledků analýz byly potvrzené již dříve publikované závěry, a to že novorozenci i matky po IVF mají vyšší 

podíl rizikových faktorů než novorozenci a jejich matky, které IVF nepodstoupily, což se následně projevuje 

také v délce hospitalizace, resp. v nákladech na zdravotní péči. Právě finanční vyjádření nákladů (jak 

průměrné, tak mediánové hodnoty) z různých strukturálních pohledů jsou s ohledem na „novost“ výsledků asi 

největším přínosem této práce. To ale neznamená, že by dříve uvedené výsledky nebyly důležité, naopak – 

v mnoha ohledech odlišný způsob zpracování dat přináší nové úhly pohledu, které potvrzují obecně vnímané 

domněnky, a pro celkové pochopení překládaných zjištění nezbytné.  

 

Práce jako taková se vyznačuje minimem chyb, ať už se jedná o chyby formální či neformální povahy. Také po 

grafické stránce je velice zdařilá a důkladné dodržování barev ve vazbě na odlišení matky vs. novorozence, 

stejně jako dimenze IVF vs. nonIVF, přispívá k celkovému dobrému přenosu zjištěných poznatků směrem ke 

čtenáři.  

 

Předkládaná bakalářská práce Terezy Havelkové dle mého názoru splňuje nároky kladné na zpracování práce 

tohoto typu. Z pozice školitele musím ocenit přístup studentky ke zpracování tématu, její samostatnost 

a pečlivost. Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že 

doporučuji přijmout překládanou bakalářskou práci k obhajobě. 
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