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dr. Ondrušová Oponent práce: 

Zvolené téma je aktuální v každé době a každé společnosti. 

Studentka předkládá problematiku interrupcí v širokých souvislostech. Vysvěth.\je základní 
pojmy, popisuje historii potratu a přístupy k němu z různých hledisek - biologického, 
náboženského, filosofického i etického. Pěkně jsou zpracované i kapitoly, které se týkají 
komplikací po výkonu (především postabortivní syndrom) a také důvody, které vedou ženu 
k rozhodnutí o umělém přerušení těhotenství. 

Práce je zaměřena teoreticky, jazyková a stylistická úroveň textu je velmi dobrá, 
použitá literatura aktuální. 

, 
Připomínkv: 

Podle mého názoru (ve vztahu k zaměření práce) autorka až příliš podrobně a odborně 
popis,-\je techniky provádění umělého ukončení těhotenství a antikoncepční metody. 

Myslím si, že by kval·itu práce jistě zvýšily i konkrétní informace o vývoji interrupcí 
v číslech v ČR (např. i v porovnání s jinými zeměmi). Statistika trekvence těchto 
zákroků je v ČR vedena od r. 1960 a čísla přesně kopírují změny ve společnosti a 
přístupy k interrupcím, které autorka v textu popisuje. 

Není přesná informace na str. 73., I.odst. 
Od počátku 90. let v naší zemi dochází k velkému poklesu interrupcí, ale příčinou 
tohoto jevu je především až teprve od těchto let dostupná široká paleta 
antikoncepčních prostředků (nikoli hlavně hrozba zvýšeného výskytu sexuálně 
přenosných chorob, AIDS a postupně se lepšící sexuální výchova, jak autorka uvádí). 

Postrádám širší pojednání o roli občanských sdružení a poraden, které nabízejí 
konkrétní pomoc těhotným ženám v tísni jak při jejich nelehkém rozhodování 
o ukončení těhotenství, tak při event. utajených porodech a po porodu. Jejich seznam 
je sice uveden v Příloze 2, ale myslím si, že ve vztahu k zaměření studia i práce 
by toto téma zasloužilo větší prostor. 

Cíl práce - upozornit na morální problematiku interrupcí - autorka splnila. 

Předložená diplomová práce splňuje podmínky a nároky kladené na odbornou práci 
a doporučuji ji k obhajobě. 

Předloženou diplomovou práci hodnotím: velmi dobře 
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