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1.Volba tématu

Téma bakalářské práce považuji za vhodně vybrané, velmi aktuální, zajímavé a přínosné.

2. Teoretická část

Obsahuje 49 stránek rozdělených do 5 kapitol. Za hlavní cíl teoretické práce si autorka klade
pojednání o všech dostupných antikoncepčních metodách s důrazem na symptotermální
metodu přirozeného plánování rodičovství, podat srovnání této metody s ostatními
antikoncepčními metodami a vymezit roli porodní asistentky v oblasti plánovaného
rodičovství. Tyto problematiky dostatečně rozpracovává v jednotlivých kapitolách bakalářské
práce, podává vyčerpávající informace o výhodách a nevýhodách všech zmíněných
antikoncepčních prostředků, prezentuje i statistická data spolehlivosti jednotlivých metod,
představuje výsledky řady studií. Samostatná kapitola je věnována významu porodní
asistentky v oblasti plánovaného rodičovství, kde autorka definuje profesi porodní asistentky
ajejí kompetence.
Literatura a internetové zdroje, ze kterých je pravděpodobně čerpáno a jsou uvedeny
v seznamu použité literatury, nejsou v textu řádně citovány, citace jsou v textu používány
zcela minimálně, autorka navíc používá nestejný styl citace: na str.12 (Lázničková, 2001) na
str. 41 (Uzel 1999), na str. 72 (Uzel, R., 1999). Všechny citace internetových zdrojů v textu
jsou chybné.

3. Empirická část

Empirickou část tvoří 22 stránek bakalářské práce. Za cíl průzkumu si autorka vytyčila
zjištění informovanosti žen o antikoncepčních metodách včetně symptotermální metody, o
jejich vlastnostech a působení. Dílčími cíli studentka zjišťovala spokojenost žen s poučením o
antikoncepci, roli partnerů při volbě antikoncepce a úlohu porodní asistentky v oblasti
plánovaného rodičovství.
Metodou šetření byl anonymní dotazník s 20 otázkami. Studentka využila otázky uzavřené,
polouzavřené i otevřené, jak s možností jedné odpovědi tak s možností více odpovědí.
Setření bylo prováděno ve třech gynekologických ambulancích v Hradci Králové, kde autorka
rozdala 100 dotazníků. Jelikož autorka dotazníky rozdávala osobně a byla všem
respondentkám nápomocná, návratnost činila 100%. Velmi kladně hodnotím provedení
pilotního šetření, ve kterém si autorka ověřila správnost a jednoznačnost kladených otázek, a



/ ve kterém se také přesvědčila o odmítavém přístupů mužů k jejímu průzkumu. Muže tedy
z vlastního průzkumu vyloučila.
Výsledky šetření jsou přehledně uspořádány do tabulek, graficky znázorněny a doplněny
komentářem.
Otázka číslo 5 rozdělila respondentky na ty, jež užívají antikoncepční metodu (82%) a ty, jež
neužívají (12%). Otázky číslo 6,7,9 blíže specifikují otázku 5 a měly být tudíž zodpovězeny
pouze 82 respondentkami a ne všemi 100, jak uvádí autorka. Výsledky těchto tří otázek
nejsou tudíž relevantní.
Otázka číslo 8 je v oblasti relativních četností nesprávně statisticky zpracována. Jelikož měly
respondentky možnost více odpovědí, dostalo se autorce 189 odpovědí, což činí 100% a
jednotlivé položky v odpovědích bylo třeba vztahovat k číslu 189, tedy např. 57 odpovědí
nečiní 57%,jak uvádí autorka, nýbrž 30%, apod.
Graf č.ll na str. 65 má chybně označeny popisky.

4. Závěry práce

Cíle, které si autorka určila v úvodu, byly v bakalářské práci naplněny. V diskuzi pojednává o
výsledcích, ke kterým prostřednictvím svého šetření došla, a které se vztahují k uvedeným
cílům. Z výsledku šetření bohužel vyplývá, že ženy nemají dostatek informací o
antikoncepčních metodách, nejsou dostatečně seznámeny se symptotermální metodou a jen
necelá polovina dotázaných zná význam přirozeného plánování rodičovství. Paradoxním
zjištěním je, že většina žen byla spokojena s informacemi o antikoncepčních metodách, které
získaly v gynekologických ambulancích. Tyto informace byly poskytnuty výhradně lékařem.
Role porodní asistentky je v této oblasti minimální. V diskuzi autorka správně navrhuje
nutnost zlepšení edukace v této oblasti. Konkrétní návrhy, které měly být náplní diskuze,
autorka rozpracovává až v závěru práce.

5. Literatura a práce s literaturou

Autorka v seznamu literatury uvádí 16 zdrojů, avšak jejich využití v textu je minimální.
V textu zásadně chybí citace, přestože autorka uvádí konkrétní statistická data a studie!
Některé citace uváděné v textu chybí v seznamu literatury, např. na str.11 (Weschler, 2006).
Citace ani odkazy nejsou dle norem ISO.

6. Kvalita příloh

Bakalářská práce obsahuje 4 vhodně zvolené přílohy. V textu ale postrádám odkaz na přílohu
č.3 ač. 4.

7. Celkové stanovisko oponenta

Práci považuji za zajímavou a přínosnou. Práce je přehledně členěná, vyvážená, struktura
práce je místy chaotická. Po grafické stránce je práce přehledná. Objevují se drobné
gramatické chyby a nedokončené věty, v teoretické části nejsou označeny tabulky. Práce
s literaturou není dobře zvládnuta.



Diskutovat bychom mohli k následujícím bodům:

1. Myslíte si, že v budoucnu bude symptotermální metoda v přirozeném plánování
rodičovství více využívána než je tomu v dnešní době? Odůvodněte.

2. Máte Vy sama možnost edukovat ženy o přirozených způsobech plánování rodičovství
nebo o volbě antikoncepční metody?

8. Klasifikuji dobře

V Hradci Králové 20.10. 2008 Mgr. Regina Slowik


