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Diplomandka předložila k obhajobě diplomovou práci, ve které zpracovává aktuální téma 

zaměřené na psychologické aspekty amniocentézy. Vzhledem k profesnímu zaměření a 

předchozímu studiu diplomandky lze zpracování tématu považovat za interdisciplinární, což 

je jistě výhodou. Předložená diplomová práce není příliš rozsáhlá (77 stran posuzovaného 

textu+seznam literatury a přílohy). Práce je členěna na dvanáct celků, které lze obsahově 

rozdělit na část teoretickou a empirickou. 

V části teoretické je představeno 6 kapitol, z nichž pomineme-li Úvod, jsou dvě skutečně 

psychologické a tři vycházejí z předchozího studia a profesního zaměření autorky. V nichje 

pojednáno o Prenatálních screeningových vyšetřeních, Invazivní prenatální diagnostice a 

Přehledu nejčastějších chromozomálních aberací. Pátá kapitola Vztah lékaře pacienta je 

pojednána skutečně pouze základním způsobem na čtyřech stranách textu a vychází jen z 

několika odborných prací. 

Za těžiště teoretické části lze tedy pokládat kapitolu 6 Aspekty genetického poradenství, kde 

autorka zpracovává především vztah lékař pacient v genetické ambulanci a vychází 

z vlastních zkušeností a dále řeší etické otázky vyplývající z této práce. Tuto kapitolu 

považuji z hlediska psychologie za cennou a to především její subkapitolu 6.2. Přehled 

výzkumů psychologických aspektů arnniocentézy. Také oceňuji důraz autorky na etická 

hlediska, která se projevují v rámci této problematiky a ze kterých je patrná její aktivní role 
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v oblasti poradenské praxe. Přiřazení subkapitoly 6.5. však vnímám jako obsahově příliš 

nesouvisející s celkovým zaměřením této kapitoly a uvítala bych zdůvodnění jejího přiřazení 

v rámci diskuse během obhajoby. 

Celá tato část je zpracována přehledně, v logické návaznosti a srozumitelně. Až na drobné 

nedostatky ( str. 32, str.77 a další) je formálně na velmi dobré úrovni. 

Za její nedostatek považuji relativně velmi jednoduchý seznam studovaných pramenů 

(celkově 35 titulů), z nichž je většina (20) získaných na internetu a skutečně psychologických 

odborných pramenů je uvedeno jen několik. 

Za další nedostatek této části DP považuji to, že ačkoliv diplomandka pracovala ve svém 

výzkumu s významnou psychologickou kategorií, jakou je nesporně emoce, vůbec ji 

nezmínila v části teoretické. Ve zpracování kapitoly zaměřené na emoce, nebo alespoň na 

strach obavy a pod., by mohla velmi dobře prokázat svou psychologickou fundovanost, což je 

jistě jedním ze základních cílů zpracování diplomové práce. 

Části empirické jsou věnovány 2 kapitoly (7 a 8). V první z nich diplomandka popisuje cíle 

výzkumu, volbu metody, předvýzkum a výzkumný soubor. Zde si cením toho, že autorka 

realizovala předvýzkum v rovině rozhovorů s pacientkami, na základě kterého vytvořila 

vlastní dotazník, který dobře zhodnocuje její zkušenost v oblasti medicínské praxe. Dále 

oceňuji rozsah získaného souboru i způsob jakým je tento soubor popsán. Interpretace 

získaných dat je zpracována velmi pečlivě a přehledně s dobře zvolenou statistickou metodou 

zpracování. 

K této části mám jen dvě výhrady. Na straně 64 není dost jasně popsáno to, jak přesně je 

chápán rozdílný věk ve vztahu k rozdílné indikaci. Tuto informaci dostává čtenář až v Diskusi 

a tedy na str. 64 může nabýt mylného dojmu, že se jedná o chybu, když ve výzkumné otázce 

je "rozdílná indikace" a v následných hypotézách je uváděn" rozdílný věk matek",jako by se 

jednalo o totéž. Dále bych na str. 69 považovala za správné vzhledem k tomu, že se jedná o 

druhou hypotézu autorky, která byla výzkumem podpořena, aby jí též věnovala detailnější 

pozornost jako té první hypotéze a jemněji ji rozpracovala. Příkladně by mohla uvést jak 

konkrétně probíhala" informovanost" v jednotlivých případech (kdy, kým, způsob, 

rozsah .. ).Tato analýza by mohla být bezprostřední inspirací pro praxi. Tato připomínka 

souvisí s výtkou o opomenutí detailnějšího zpracování emocí v části teoretické a s celkovým 

povrchnějším zpracováním skutečných psychologických aspektů celého sledovaného procesu. 
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Vzávěru bych též považovala za vhodné skutečně kriticky zvážit, k jakému reálnému 

výsledku se v předložené DP dospělo? 

Celkově lze shrnout, že diplomandka předložila DP na velmi zajímavé téma a vzhledem ke 

svému profesnímu zaměření mohla uplatnit interdisciplinární pohled. Poněkud v něm však 

zaostává psychologické hledisko za hlediskem medicínské praxe. Vzhledem k provedenému 

zkoumání, realizovanému předvýzkumu, tvorbě vlastního dotazníku a v teoretické části 

především vzhledem ke zpracování kapitoly 6 a dále ke kvalitním formálním náležitostem 

předložené práce se domnívám, že ji lze doporučit k obhajobě. 

Praha 12.1.2009 Lenka Šulová 
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