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Studentka si pro svou práci zvolila závažné téma, kterým je v odborné i laické veřejnosti 

diskutováno v rámci problematiky interrupcí a v souvislosti s voláním po změně její 

legislativy. Předložený text je psán s nevšedním zájmem a pečlivostí, vzhledem k poměrně 

závažným metodologickým chybám je však bohužel jeho celková úroveň kolísavá. 

Do popisu kontextu postabortivního syndromu jistě patří téma interrupce jako takové. 

Snaha nejprve kvalitně zpracovat problematiku interrupcí ze všemožných úhlů a teprve poté 

se do hloubky věnovat postabortivnímu syndromu však nemůže být v tomto rozsahu úspěšná. 

Přitom studentce unikly zásadní otázky: Jak spolu tedy souvisí společenské postoje 

k interrupcím a postabortivní syndrom? Vychází závažné, často celoživotní následky tohoto 

syndromu spíše ze sociálních'nebo psychických příčin? Z textu vyplývá, že následky jsou 

dány spíše psychikou a postojem dané ženy. Proč ale potom dopodrobna rozebírat 

společenské postoje k interrupcím, které tvoří širokou škálu? Tato první část textu věnovaná 

interrupcím je psána pečlivě a nepostrádá zajímavé informace, kompozičně však zbytečně 

převyšuje sedmistránkový text věnovaný přimo postabortivnímu syndromu. Tomuto 

nedostatku bylo možné zamezit přesným vymezením cíle práce. 

Práce je na vysoké úrovni vzhledem k citačním normám, text je psán (až na ojedinělá místa 

- např. s. 24) s úctou k pramenům, které byly použity. Přesné označení stran umožňuje čtenáři 

rychlé dohledání zdroje - mnohé zajímavosti textu k tomu přímo lákají. 

Oceňuji též obsahově bohatý seznam literatury. Po formální stránce jsou zde drobné chyby 

a textové výpadky, v seznamu též postrádám autory Šraňka a Ucháčovou, jejichž citace byly 

užity v textu. Kvalitu práce ojediněle snižují překlepy ve jménech autorů (např. s. 18 -

Bahounek). Některé stěžejní kapitoly (např. 7. 4 nebo 6. 3) by zasloužily citace více než 

jediné autorky. Ostatní kapitoly jsou však obsahově bohaté, studentka stavěla do protikladu 

názory různých autorů a tak text nepůsobí jednostranně. 
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Členění a číslování kapitol 3 - 5 působí nelogicky (neúplně). Příliš krátký text (např. 5 

řádků na s. 29) neodpovídá rozsahu samostatné kapitoly. 

Na stranách 33 a 34 se objevují terminologické nedostatky v označení církví (katolická, 

evangelická). Na s. 32 je uvedena (aniž by bylo citováno) informace, z níž "římsko-katolický 

svět" vychází vzhledem k interrupcím spíše liberálně. Tato informace je v rozporu se s. 33. 

"Dotazníkové šetření", které je v dalších částech textu bohužel označováno jako výzkum, 

vykazuje závažné metodologické chyby. Nezbývá než konstatovat, že zájem a pečlivost, s níž 

Kateřina zpracovávala výsledky, nemohly "přinést plody", aniž by si studentka nejprve 

osvojil~ patřičné znalosti o metodách výzkumu, tvorbě tabulek, formulacích jejich názvu atd. 

Zpraco\,ání výsledků je sice (poněkud nettadičně) opatřeno exkurzy do teorie výzkumu, tyto 

teorie jsou však tzv. vytrhávány z kontextu a neospravedlňují fakt, že se od počátku o výzkum 

nejedná. Při správném výběru dat a použití odpovídající statistické metody by vynaložené 

úsilí přineslo mnohem zajímavější, publikovatelné výsledky. V této formě lze šetření 

považovat za pouhé dokreslení práce, což je vzhledem k velkému úsilí a pečlivosti studentky 

škoda. 

Předložená diplomová práce vykazuje uvedené nedostatky, ale také mnoho pozitiv. Je 

psána s evidentním zájmem a citlivostí, oceňuji též kultivovanou stylistiku a pravopis. Text je 

celkově čtivý, informačně bohatý a přehledný. Obsahuje množství cenných podnětů lákajících 

k dalšímu zkoumání (např. role mužů v kontextu interrupcí). Studentka nastínila důležité 

etické problémy - např. "slepá místa" v komunikaci odborníků s ženami uvažujícími o 

intrrupci. Proto si práce Kateřiny Fojtíkové zasluhuje pochvalu. 

Navrhovaný stupeň hodnoceuí: velmi dobře 

Podnět k obhajobě: Domníváte se, že je souvislost mezi společenským postoji k interrupcím 

a závažností následků postabortivního syndromu? Existuje literatura na toto téma? 

Datum a podpis: _--'4-'--'Lt_·_'7-'--'-.--'L"'-o"-"."'-'-9 __ --'n-'-.d'ř-Y_' ~T,-----' ,,-C--,·_===~/ __ 

2 


