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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce:   Potratovost v kontextu nízké plodnosti: vývoj v Česku a na Slovensku po roce 

1993   

Autor práce: Bára Idlbeková  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Práce si vymezila společensky stále aktuální téma umělé potratovosti jako součást reprodukčního 

chování populace v kontextu s demografickým vývojem, odkladem reprodukce a užíváním 

antikoncepce.  

 

Práce s literaturou 

Použítá literatura je recentní a adekvátní zvolenému tématu.  

 

Metodika práce 

Zvolená metodiky je adekvátní cíli práci jak ve zvolených datových zdrojích, tak v jejich zpracování.  

 

Analytická část práce 

Výsledky jsou interpretovány racionálně. Jediná drobná chyba se nachází na straně 30, kde  v řádku 

5 autorka mylně spíše překlepem označuje snížení z 38 791 na 6676 jako „o šestinu méně“ ačkoli se 

jedná o snížení na jednu šestinu. 

 

Závěry práce 

Závěry práce jsou relevantní a odpovídají vytyčeným hypotézám.  

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Velmi kvalitní je grafické zpracování grafů, které při množství dat dodávají práci na přehlednosti.  

 

3. Souhrn 
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Celkové zhodnocení práce 

Práce je tématem aktuální a zajímavá. Datové zdroje i jejich zpracování jsou adekvátní zvolenému 

tématu. Výsledky jsou zajímavé i pro každodenní praxi. V kontextu odkládání reprodukce je téma 

přirozené i umělé potratovosti společensky i medicínsky velmi důležité. Grafické zpracování práce je 

na vysoké úrovni. Vyvozené závěry jsou racionální. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

V citaci z roku 2008 je používání nitroděložního tělíska označeno jako nevhodné pro dosud nerodící 

ženy, došlo v této problematice k nějakému názorovému posunu v posledním desetiletí?  

Máte nějaká data o prevalenci antikoncepční metody sterilizace u mužů a žen? Mohlo by její vyšší 

užívání snížit potratovost?   

Víme, jaké je postavení postkoitální antikoncepce v antikoncepční volbě našich žen? 
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