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Posudek 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

Volba tématu 

Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl adekvátní.  

Téma hodnotím jako aktuální, velmi důležité a obtížné. 

Teoretická část 

Autorka čerpá z monografii a článků českých i zahraničních autorů. Použité zdroje autorka 
cituje správně. – chybí mi citace týkající se recentních údajů týkající se ukončeného kojení 
v ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2019 
NZIS REPORT č. K/18 (08/2020) a citace zcela zásadního dokumentu, který se týká iniciace 
bondingu: Metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro poskytovatele 
zdravotních služeb v oboru gynekologie a porodnictví a neonatologie pro efektivní organizaci 
práce porodnic a pro maximální zabezpečení personálního využití porodních asistentek při 
vedení porodu v rámci stávající sítě porodnic – koncept tzv. Center porodní asistence.                          
Věstník MZ ČR 11/2020. 

Formulace autorky jsou adekvátní. Jazyková výbava a způsob vyjadřování autora jsou pro 
požadavky diplomové práce dostatečné. Nekorektní a generově nevyvážené vyjádření na 
straně 60, 3.3.Diskuze, sociodemografické otázky …hranice věku, kdy si ženy pořizují první 
dítě, …   Do jisté míry podceňující význam otce obecně (i v souvislosti s kojením se považuje 
za významnou – viz pojem laktační triáda: Crippa BL et al. From dyad  to triad: a survey on 
fathers' knowledge and attitudes toward breastfeeding. Eur J Pediatr. 2021;180(9):2861-
2869). Připisuji ho únavě spojené s dokončováním bakalářské práce. Viz poděkování – v této 
souvislosti bych místo formulace poděkování přítelovi použil poděkování přiteli. 

Praktická část 

Formulace hypotéz a cílů práce jsou adekvátní. Na všechny položené otázky podává autorka 
v závěru odpověď, zpracovaný soubor však neodpovídá sociální stratifikaci české populace 
(vysoké zastoupení vysokoškolaček) což může vysvětlovat vysoký výskyt komplikací 

 



spojených s kojením, které vyžadovaly odbornou pomoc laktačních poradkyň. Stanovené cíle 
práce však byly splněny. 

Závěr je formulován logicky a přehledně. 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

Práci klasifikuji stupněm:  výborně  velmi dobře  dobře   neprospěl/a 
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