
Posudek diplomové práce MUDLVladany Skutilové:"Psychologické aspekty amniocentézy" 

Téma posuzované diplomové práce se týká genetického poradenství, což je nejen dynamicky 
se rozvíjející oblast, ale i téma svou povahou interdisciplinární. Autorka vychází ze svých 
zkušeností ambulantní lékařky pracující na Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové. Práce je orientována na zmapování psychologických aspektů amniocentézy 
a má kromě poznatkových výstupů i dopad do klinické praxe. V neposlední řadě jde o 
netradiční zaměření diplomové práce na katedře psychologie. 

Problematika genetického poradenstvÍ je vysoce aktuální z pohledu teoretického, klinického a 
pochopitelně etického a poradenského. Její rozpracování s důrazem na psychologické aspekty 
je významné pro identifikaci možných vlivů působících v dané situaci a mající dopad na 
rozhodování gravidních žen, resp. párů. 

Diplomová práce není příliš rozsáhlá, má 77 stran textu, včetně tabulek a mnoha grafů (dále 
seznam literatury a přílohy). Práce je přibližně v polovině svého rozsahu rozdělena na 
teoretickou a empirickou část. V teoretické části se po úvodu autorka věnuje nejprve 
vymezení relevantních pojmů z lékařského pohledu. Diplomandka stručně a velmi přehledně 
přibližuje problematiku prenatálních screeningových vyšetření (ultrazvukovou diagnostiku a 
biochemický screening) a invazivní prenatální diagnostiku. V další kapitole podává přehled 
nejčastějších chromozomálních aberací. Autorka vychází z výborných znalostí dané 
problematiky a podařilo se jí tuto složitou a obsáhlou oblast charakterizovat srozumitelně. 
Následující kapitola je věnována vztahu lékaře a pacienta a nepochybně zůstala ve stínu 
předchozích. Je až příliš stručná a výsledkem je, že takto rozsáhlé téma je zde pouze 
načrtnuto.! literární zdroje nejsou příliš obsáhlé. 

Nejzajímavější a nerozsáhlejší je kapitola šestá týkající se psychologických aspektů 

arnniocentézy. Zde autorka spojuje svoje zkušenosti z ambulantní praxe s teoretickými 
poznatky z dostupných studií. Uvádí i přepis části internetové diskuse, ve kterém pisatel 
sděluje svoje konkrétní zkušenosti z genetického poradenství. Některé zde uváděné výzkumy 
jsou staršího data (i 25 let) a je otázkou nakolik odrážejí současnou realitu. Toto by mělo být 
v textu zmíněno. Podobně by bylo vhodné diskutovat i transkulturální rozdíly. Teoretickou 
část uzavírají subkapitoly o etických aspektech prenatální diagnostiky z hlediska plodu a 
gravidní ženy. 

Empirické šetření má mapující charakter s cílem přiblížit některé psychologické aspekty 
genetického poradenství, se speciálním zaměřením na amniocentézu. Vzorek je poměrně 
rozsáhlý a homogenní. Respondentkami jsou gravidní ženy (n=97), které byly vyšetřeny 
dotazníkem vlastní konstrukce. Položky se týkaly indikace k vyšetření, jejich pocitů, postojů 
k vyšetření, míře informovanosti atd. Přínosné je provedení předvýzkumu, který byl 
realizován formou rozhovoru s dvaceti klientkami. Soubor a výsledky jsou v práci adekvátně 
dokumentovány písemně i v barevných grafech. 



Přes zjevnou snahu se autorka nevyvarovala formálních nedostatků. V práci se vyskytují 
překlepy, chybné spojky, chybný slovosled, nadbytečné "se", pády podstatných jmen (např.na 
straně 34 odlišné se skupiny žen, str.41 naděje na zdraví dítě, str. 44 poskytnutými informace, 
str. 54 porody deset zdravých dětí) atd. V textu je uveden jeden autor, v seznamu literatury 
více autorů. 

Výzkumná část má jednoznačně mapující charakter. Témata spíše otevírá, než by poskytovala 
odpovědi (např. u problematiky pocitů, se kterými gravidní ženy přicházejí). V diskusi 
postrádám reflexi užité metody a možné návrhy na další rozšiřující výzkum. 

Posuzovaná diplomová práce je originální svým tématem i velikostí sledovaného souboru 
gravidních žen. V neposlední řadě je přínosná i svým dopadem do klinické praxe. 

Práce MUDr.Vladany Skutilové splňuje nároky kladené na diplomovou práci, nemám k ní 
zásadnější připomínky a doporučuji ji proto k obhajobě. 
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V Praze dne 11. ledna 2009 PhDr. Tamara Hrachovinová,CSc. 


