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OPONENTSKÝPOSUDEK

Volba tématu:
Autorka zvolila téma z hlediska svého profesního zaměření porodní asistentky. Téměř většina
žen v reprodukčním období projde aspoň jednou obdobím, které následuje po narození dítěte,
sice obdobím šestinedělí. I fyziologický průběh šestinedělí je provázen charakteristickými
projevy, které souvisí s návratem těhotensky změněného ženského organismu do stavu jako před
otěhotněním, i když některé změny jsou trvalé a jsou typické pro proběhlé těhotenství a porod.
Porodní asistentka by měla být dokonale obeznámena s těmito pochody, protože je kompetentní
poskytovat komplexní péči o ženu s fyziologickým šestinedělím.
Teoretická část:
Je členěna do třech hlavních kapitol, které popisují fyziologické šestinedělí, patologické
šestinedělí a ošetřovatelskou péči.
Co se týká kapitoly fyziologické šestinedělí, tak autorka nejprve definuje tento pojem, následuje
přehled involučních změn pohlavních orgánů a celkové změny v organismu ženy. Podrobně se
věnuje poporodnímu psychickému stavu, který ale v části fyziologického šestinedělí popisuje až
k patologickému stavu poporodních depresí a puerperální psychózy. Postrádám z hlediska
fyziologického šestinedělí problematiku kojení, která je podstatou mateřství v tomto období.
Kapitola patologického šestinedělí je zaměřena na subinvoluci děložní, krvácení, infekce
šestinedělí, kde však jsou opomenuty nejčastější lokalizace a infekční onemocnění prsní žlázy puerperální mastitida a onemocnění žil - tromboflebitida,
Kapitola ošetřovatelské péče představuje poskytovanou péči na oddělení šestinedělí. Autorka
zmiňuje sledování a kontroly lékařem, ale neuvádí, jaká je konkrétní náplň činností porodní
asistentky na oddělení šestinedělí. Autorka nabízí výčet ošetřovatelských diagnóz, které nejsou
kompletní vzhledem k uvedení možného narušení pouze tělesné stránky (str. 20). Ošetřovatelská
péče je doplněna o podkapitoly zabývající se zásadami zdravého životního stylu, hygienické
péče, s péčí o prsy apod .... Cíle teoretické části tak korespondují s teoretickou částí s určitými
výhradami.

Empirická část:
Autorka pro výzkumné šetření volila kvantitativní metodu dotazníku. Cílem bylo jednak
porovnat ošetřovatelskou péči na oddělení šestinedělí v 70. letech a nyní, dílčími cíli pak bylo

zjistit průměrnou věkovou hranici prvorodiček, informovanost žen před porodem, spokojenost
s pobytem na oddělení šestinedělí a připravenost na péči o dítě v domácím prostředí.
Zkoumaný soubor tvořily šestinedělky z oddělení pro matku a dítě na Porodnické a
gynekologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Druhým zkoumaným souborem
byly ženy rodící v 70. letech. Výsledný počet respondentek v obou souborech čítal 50 žen.
Dotazníky tedy byly zkonstruovány ve dvou formách, o 26 stejných položkách, které se lišily
pouze v časové rovině.
Výsledky byly prezentovány v tabulkách a grafech, doprovázeny vhodně formulovaným
komentářem.
V diskuzi autorka porovnává otázky na základě stanovených cílů.
Závěry práce:

Autorka zjistila do jaké míry a v čem nastaly změny v ošetřovatelské péči o ženy šestinedělky
v časovém odstupu 30 let na oddělení PGK FNHK.
Není mi úplně zřejmý význam položení otázky 25, 26 i ženám, které rodily v 70. letech.
Např. ženy, které rodily v 70. letech, s Právy hospitalizovaných pacientů být seznámeny
nemohly.
Autorka zcela správně podotýká v závěru, že je stále co zlepšovat a brát zřetel hlavně na přání a
potřeby svých klienteklpacientek.
č.

č.

Literatura a práce s literaturou:

Bez připomínek. Správné uvedení citací.
Formální stránka práce:

Splňuje obecně platné normy a pravidla pro formální úpravu, mám výtku pouze k ojedinělým
gramatickým nedostatkům, které jen mírně snižují kvalitu práce.

Kvalita příloh:

Bez připomínek, velmi kvalitní a opodstatněný výběr obrázků i textů, včetně doplnění o LTV
v šestinedělí.
Celkové stanovisko oponenta:

Práce je přínosná, avšak v teoretické rovině jsou výše zmiňované nedostatky, empirický výzkum
hodnotím kladně. Cíle empirické části byly splněny.
Otázky k obhajobě:

1. Jak konkrétně jste oslovila ženy, které rodily v 70 letech a získal-tak 50 členný výzkumný
soubor?
2. Vysvětlete pojem -psychoprofylaxe.
3. Proč nemohly být ženy rodící před 30 lety s Právy hospitalizovaných pacientů
seznámeny?

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce, doporučuji k obhajobě.
Klasifikace Velmi dobře

V Hradci Králové 19. 5. 2008

Podpis:

