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Otázka vzdělávání porodních asistentek je v současné době často diskutovaným
tématem. Autorka ve své práci předkládá historický přehled vzdělávání v tomto oboru s
hlavním zaměřením na období Starého Egypta a vývoj vzdělávání porodních bab na našem
území. Vysvětluje jednotlivá označení porodních bab v historických obdobích, ale i
evropských zemích. Dále se zabývá nejen pověrami a rituály souvisejícími s těhotenstvím a
porodem, ale mapuje i tehdejší postavení porodních bab ve společenském žebříčku. Předkládá
nám i přehled vývoje učebních textů tohoto oboru, které se zabývají nejen anatomií,
těhotenstvím, porodem či jejich nepravidelnostmi, ale definují i vlastnosti a kompetence
porodních bab.
Poznatky pro zpracování empirické části práce byly získány pomocí metody rozhovoru.
Sama autorka však podotýká, že porodní asistentky nebyly příliš vstřícné spolupráci na tomto
výzkumu, ale přesto se jí podařilo zrealizovat několik rozhovorů. Díky ochotě 71leté porodní
báby, která se tohoto výzkumu zúčastnila, je možné v práci pozorovat výrazný posun vývoje
vzdělávání oboru, ale i zvyšující se nároky jak na samotné porodní asistentky, tak i studentky
připravující se na toto povolání. Cíle práce se tedy i přes malý počet respondentek podařilo
splnit.
V teoretické části je patrné podrobné prostudování širokého spektra informačních zdrojů,
svědčí o tom i předložený seznam použité literatury, ale i spolupráce autorky se Státním
okresním archivem v Hradci Králové. Velké množství informací, se kterými nás chtěla
autorka seznámit, je však útržkovitě a nesystematicky zpracováno, což ve velké míře snižuje
celkovou hodnotu práce. Je zde obsaženo velké množství překlepů, interpunkčních chyb a
nesrovnalostí v oblasti řazení textů do jednotlivých kapitol. Např. v kapitole 4 se autorka
zabývá vzděláváním porodních bab v českých zemích, ale v podkapitole 4.1 Známé porodní
báby a významné učebnice se již věnuje pouze význačným evropským ženám tohoto oboru.
Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce:
V čem vidíte hlavní přínos současného systému vzdělávání porodních asistentek?
Zaujaly Vás při studovávání literatury nějaké poznatky ze vzdělávání porodních asistentek,
které by bylo možné aplikovat i v dnešní době?
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