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1. Volba tématu:
Velmi vhodná vzhledem ke zvyšující se úrovni informovanosti ale i dezinformovanosti
laické veřejnosti v této oblasti.

2. Teoretická část:
Seznamuje se základními principy alternativní medicíny ajasně a srozumitelně mapuje ty
oblasti alternativní medicíny, které lze využít v porodnictví. Jsou zde ujasněny pojmy
řízený a přirozený porod. Autorka dále velmi přehledně seznamuje s konkrétními teoriemi
přirozeného porodu a s alternativními metodami používanými v České republice.
Výběr názorů z použité literatury je pro toto téma vhodně zvolen. Členění jednotlivých
kapitol je přehledné. Poměr teoretické části k praktické splňuje normy dané pro
bakalářskou práci.

3. Empirická část:
Seznamuje se současným stavem informovanosti těhotných žen o alternativních metodách
využívaných za porodu. Cíle výzkumu jsou definovány jasně a přehledně. Zkoumaný
soubor tvořily těhotné ženy. Vhodně zvolený vzorek respondentek byl rozdělen na
prvorodičky a vícerodičky, což přispělo k lepší přehlednosti získaných výsledků.
Vybranou metodou byl dotazník, který se skládal z otevřených, polootevřených a
uzavřených položek. Výsledky šetření byly prezentovány slovně a pomocí výsečových
grafů. Diskuse přehledně analyzuje zjištěná data vzhledem k jednotlivým cílům a nechybí
ani komentář autorky. Velmi zajímavé je srovnání získaných údajů s jiným šetřením.
Všechny vytčené cíle bakalářské práce byly splněny.

4. Závěr práce:
Stručně shrnuje získané výsledky šetření. Upozorňuje na metody, které by bylo možno
použít pro zpříjemnění porodnické praxe jak pro zdravotnický personál, ale hlavně pro
rodící ženu ..

5. Literatura a práce s literaturou:
Literatura k tématu bakalářské práce byla zvolena vhodně. Práce s literaturou v textu je
zaznamenána podle daných pravidel.



6. K,:,alita příloh:
Je velmi dobrá, ale rozsahem je poměrně stručná ..

7. Celkové stanovisko:
Téma bakalářské práce je vhodně zvolené a aktuální. Obě části práce jsou důkladně
zpracovány.
Velice se mi líbilo popsání přístupu zahraniční praxe k alternativním metodám
v porodnictví,

Otázky k obhajobě:
1. S jakými alternativními metodami jste se setkala nejčastěji v porodnické praxi?
2. Popište přesněji rozdíly mezi akupresurou a reflexní terapií?

8. Navrhovaná známka:
VÝBORNĚ
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