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Symptotermální metoda v přirozeném plánování rodičovství versus antikoncepce
v edukační činnosti porodní asistentky je nové téma a z hlediska využitelnosti jistě aktuální.
Je mnoho žen, které by ze zdravotních či duchovních důvodů zvolily přirozenou metodu
plánovaného rodičovství a nemají dostatek informací.

Volbu tématu tedy považuji za velmi zdařilou a přínosnou pro další využití v praxi porodní
asistentky.

Cílem teoretické části je seznámení s metodami plánovaného rodičovství. V této části
bakalářské práce studentka velmi pečlivě a systematicky uvedla výčet všech metod, které jsou
v současné době dostupné. Druhým tématem teoretické části je role porodní asistentky
v oblasti plánovaného rodičovství, která je rovněž zpracována přehledně, po odborné stránce
správně aještě vhodně doplněna strategickými dokumenty.

V empirické části je stanoveno sedm dílčích cílů. Výzkum byl realizován technikou
dotazníku, otázky byly formulovány a sestaveny tak, aby tyto cíle sledovaly. Výzkumný
soubor tvořily výhradně ženy. Kladně oceňuji i to, že si studentka předem provedla pilotní
studii a využila zjištěných zkušeností v následném výzkumu. Způsob diskutování výsledků
odpovídá faktickým údajům, které byly výzkumem zjištěny.

V diskuzi o výsledcích dotazníkového šetření autorka postupuje správně a vyvozené dílčí
závěry odpovídají zadaným cílům.

V závěru bakalářské práce autorka poukazuje na nedostatečnou informovanost žen o
možnostech plánovaného rodičovství, na vhodnost edukace chlapců i na nedostatečnou roli
porodních asistentek. S těmito závěry se plně ztotožňuji.

V práci jsou využity poznatky od současných tuzemských i zahraničních odborníků a
informace z internetových zdrojů, seznam všech pramenů je přehledně uveden.

Za přínosné doplnění tématu bakalářské práce považuji i přílohovou část.
I když má práce po formální stránce určité nedostatky, např. dvakrát uvedená přílohová

část a na str.4 7 v nadpise "standarty", ačkoliv v následném textu je již zmiňovaný pojem psán
dobře, nemám k této práci žádné podstatné námitky.

Bakalářská práce Naděždy Kissové mne oslovila nejen tématem, ale i způsob
zpracování považuji za velmi zdařilý.

1. Kde vidíte příčinu toho, že porodní asistentka je méně častým zdrojem informací o mož-
nostech plánovaného rodičovství?

2. Jaký je Váš názor na HAK a najejí popularitu?
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