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Slovní hodnocení práce:
Téma této bakalářské práce je v dnešní době velice diskutovaným tématem, jak mezi
těhotnými ženami, tak i mezi porodními asistentkami.
Teoretická část se zabývá anatomií ženy, a především metodami prevence porodního
poranění, které jsou velice pěkně popsány.
Praktická část práce je velmi přehledně zpracována do tabulek i grafů a ukazuje, že
těhotné ženy se čím dál více zajímají o prevenci porodního poranění. Nejvíce získávají
informace z internetu, předporodních kurzů či od kamarádek. Z výzkumu lze vyčíst, že
používané metody pro prevenci porodního poranění měly pozitivní vliv na porodní poranění i
následný sexuální život. Strach z pohlavního styku mělo více jak 2/3 žen, což je dle mého
názoru mnoho. Pro další výzkum bych doporučila zjistit, z čeho mají ženy nejvíce strach. A
zamyslet se nad tím, jak předejít strachu z prvního pohlavního styku po porodu. A možná
zapojit i partnery. Jak je patrné z otázky č. 20 – „Pociťuje Váš partner změny při pohlavním
styku po porodu?“ - 91 žen neví, zda je pohlavní styk pro partnery stejný nebo odlišný. Z toho
usuzuji, že komunikace mezi partnery může být omezená, což může mít vliv na strach z prvního
styku po porodu.
V diskuzi postrádám zamyšlení nad hypotézou /H6/, která se nepotvrdila „předpokládáme, že ženy, které více pečovaly o svoje poranění po porodu, mají lepší nástup do
následného sexuálního života.“
Celkové zpracování bakalářské práce hodnotím pozitivně, studentka byla aktivní při
psaní, hledání zdrojů a komunikaci s vedoucím bakalářské práce.
Práci k obhajobě:
DOPORUČUJI

KLASIFIKACE: 1
Otázky k obhajobě:
1) Z jakého důvodu si myslíte, že se hypotéza H6 nepotvrdila?
2) Jaké využití pro praxi vyplývá z Vaší bakalářské práce?
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