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Téma bakalářské práce je vhodně zvolené. V poslední době počet neplodných párů
bohužel přibývá a tato situace má jistě vliv na jejich život. Sledování kvality života
neplodných párů proto považuji za téma aktuální.

Teoretická část:

Celkově je práce sepsána na 89 stranách, přibližně polovina je věnována teoretické
části, polovina pak části empirické. Cíle práce jsou jasně definovány. Teoretická část práce je
přehledná, pěkně zpracovaná. Studentka jasně prokázala znalost dané problematiky a
teoretická část práce obsahuje solidní přehled poznatků daného tématu.

Empirická část

Výzkumný problém je definován jasně. Práce si klade několik dílčích cílů ve dvou
rovinách, a to jaký vliv má neplodnost na život neplodných jedinců a párů; druhá rovina se
týká styku jedinců se zdravotnictvím (zátěž při diagnostice a léčbě neplodnosti, přístup
personálu, informovanost, apod.).

Vzorek tvoří celkem 168 respondentů (37 mužů a 131 žen). Respondenti byli
oslovováni v Centru reprodukčního zdraví Pronatal Arleta IVF v Kostelci nad Orlicí,
v několika ordinacích dětských lékařů ve Dvoře Králové či na základě osobních kontaktů
z okolí studentky. Soubor lze pro účely bakalářské práce považovat za dostatečně velký. Za
metodu šetření byl zvolen dotazník, který byl spolu s průvodním textem umístěn na
soukromých webových stránkách. Respondentům v ordinacích byla předkládána pouze
kartička, kde byl vysvětlen záměr práce a uveden odkaz na webové stránky. Dotazník, který je
uveden v příloze č. 6, obsahuje celkem 26 otázek, k jejichž zvolení nemám žádné připomínky.
Kladně hodnotím skutečnost, že studentka provedla pilotní studii, a to u 12 neplodných párů,
na jejímž základě došlo k mírné úpravě dotazníku. Také způsob zjišťování dat s pomocí
webových stránek je velmi originální.

Výsledky výzkumu jsou popsány, údaje jsou uváděny vabsolutních číslech i
procentuálně. Výsledky jsou též prezentovány formou tabulek a výsečových či sloupcových
grafů. V otázce č, 26 autorka shrnuje některé z volných odpovědí respondentů k dané
problematice. Také zde uvádí několik citátů respondentů, z čehož je možné vidět, jak
významný problém neplodnost pro dané jedince představuje. Výsledky jsou přehledné, pěkně
zpracované. Diskuse je vedena vhodnou formou, jednotlivé oblasti zjištěných skutečností jsou
diskutovány odpovídajícím způsobem.

V závěru práce jsou shrnuty nejdůležitější výsledky výzkumného šetření. Studentka
upozorňuje na problematiku informovanosti ze strany zdravotníků i na návrh ve změně
zákona týkající se snížení úhrady léčebných cyklů asistované reprodukce a jeho případný
dopad. Hlavní přínos práce spatřuji jak v solidním přehledu poznatků v teoretické části práce,
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tak i v empirickém šetření a upozornění na problematiku neplodnosti, která je poněkud
přehlížená, nicméně s přibývajícím počtem neplodných párů se stává stále více aktuální.

Literaturu tvoří celkem 37 titulů českých i zahraničních autorů. Literatura je v textu
citována horním indexem, citace jsou ještě uvedeny na každé stránce pod čarou. V seznamu
literatury jsou jednotlivé tituly uvedeny správně. V textu studentka uvádí celkem 61 titulů,
v seznamu literatury je 37 titulů. Čísla (horní indexy) uváděné v textu neodpovídají číslům
uvedeným v seznamu literatury, což by pro orientaci čtenáře mělo být. V textu studentka
používá citaci, např. pod č. 36, kterou uvádí "tamtéž, s.30", což se tímto způsobem neuvádí.
Práce obsahuje celkem 6 příloh, tyto jsou kvalitně zpracovány.

Celkové stanovisko:

Práci považuji za velice pěknou. Zabývá se aktuálním a důležitým tématem.
Teoretická část je přehledná, autorka odpovídajícím způsobem zpracovala poznatky dané
problematiky. Cíle práce byly splněny. Výsledky na základě zpracovaných 168 dotazníků
jsou jasné a přehledné. Diskuse i závěr práce jsou odpovídající. Mírnou výtku mám jen
k práci s literaturou.

Náměty pro diskusi:

V souvislosti s asistovanou reprodukcí vyvstává celá řada etických otázek (některé jsou
uvedeny i v teoretické části práce). Mohla byste o některých z nich pohovořit a sdělit i
vlastní názor?
Mezi příčiny neplodnosti patří i některé nemoci, zdravotní problémy. Můžete některé
vyjmenovat?
Zajímal by mě názor studentky na možnost poskytovat asistovanou reprodukci i
nesezdaným párům a její názor na věkové omezení asistované reprodukce.
Z práce vyplývá, že poměrně velké procento respondentů nebylo poučeno o možných
nežádoucích účincích léčby neplodnosti. Přestože neplodnost negativně ovlivňuje
psychiku neplodných osob, naprosté většině respondentů (90 %) nebyla nabídnuta
možnost navštívit psychologickou poradnu. Co navrhujete pro zlepšení situace?

Závěrečnou bakalářskou práci klasifikuji výborně.

V Hradci Králové 20.5.2008 MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.
Ústav sociálního lékařství
Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Hradci Králové
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