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Dopad neplodnosti na kvalitu života párů je nepochybně téma, o kterém by měli mít
zdravotníci (nejen z oboru gyn.-por.) větší znalosti, a proto považuji zaměření výzkumu na
tuto oblast za přínosné.

Teoretická část je zpracována podrobně a z odborného hlediska správně. Autorka podává
ucelený přehled všech aspektů, souvisejících s pojmem "neplodnost", jak z pohledu
medicínského - příčiny neplodnosti a její léčba, tak z pohledu legislativnľho a ekonomického.
Závěrečná kapitola teoretické části je věnována "kvalitě života" ve všech jeho sférách
ovlivněných neplodností. Za velmi zajímavou považuji tu část, kde je popsán "mužský a
ženský pohled na problematiku neplodnosti".

V empirické části je jasně definován výzkumný problém, který je zkoumán na poměrně
širokém vzorku respondentek. Autorka zvolila metodu dotaznľkového šetření, kvalitu
dotaznľku si prověřila pilotní studií. Zadání dotazníků probíhalo elektronickou formou, což
hodnotím také velmi pozitivně.

Výsledky jsou přehledně prezentovány v tabulkách a ve sloupcových event. koláčových
grafech a jasně a stručně okomentovány. Otázka č.26 umožňovala respondentům projevit
vlastní názory, které jsou zde citovány a vhodně doplňují zkoumané téma.

V diskuzi mě zaujalo porovnání dosažených výsledků s výsledky šetření Mgr. Kubcové, což
z mého pohledu svědčí o velmi zodpovědném přístupu studentky ke své práci. V závěrečném
shrnutí je poukázáno na nedostatky a rezervy za stran zdravotníků vůči neplodným párům. Za
pozitivnľ považuji také doporučení více informovat veřejnost o této problematice.

Pro svou práci autorka čerpala informace ze širokého zdroje odborných autorů domácích
i zahraničních a z elektronických zdrojů. Všechny zdroje jsou pečlivě a přehledně uvedeny,
rovněž vyčerpávající seznam zkratek. Přílohy se úzce vztahují ke zkoumané problematice.

Bakalářská práce je zpracována odborně, svědomitě a přehledně. Z výsledků šetření
jsou vyvozeny určité poznatky, které autorka doporučuje uvést do praxe. Práci považuji
za velmi zdařilou.

1. Jaká je event. jaká by měla být úloha psychologa v léčbě neplodnosti?
2. Sestry u ambulantních gynekologů mají nízké ohodnocení (2,62 ).V čem spatřujete

příčinu?
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