
Hodnocení bakalářské práce paní Jany Bubeníkové s názvem
Laktační poradenství v rámci domácí zdravotní péče.

1. Volba tématu: pro autorku správná, je laktační poradkyní, píše o práci, kterou se živí.
2. Teoretická část: definuje svůj obor, význam kojení a důležitost podporovat matky

v jejich snaze kojit a proč je dobře, že svou práci může poskytovat v rámci domácí
zdravotní péče.

3. Empirická část: nejde jí o výzkumný, spíše zkoumaný problém, ohlédnutí za vlastní
prací, která jistě není jednoduchá, protože ji poskytuje bez časového omezení.
Dotazník je její vlastní, dostačující pro zodpovězení základních položených otázek
(viz str. 9). Výsledky prezentuje přehledně, v diskusi (závěru) vyslovuje přání přispět
touto prací k zviditelnění a uznání práce laktačních poradkyň a rozšíření jejich počtu.
(Odpovědi j sou ale předem známé, j sou to důvody, pro které se instituce laktačních
poradkyň ustanovila.)

4. Závěry práce: Vysvětluje odpovědi na jednotlivé položené otázky v dotazníku,
srovnávacím souborem je práce kolegyně z předchozích ročníků bakalářského studia.
Spíš by byla ale zajímavější otázka, proč si matky laktační poradkyni pozvaly, než
jaký měly problém, protože s nějakým se při kojení setkává většina žen a poradkyni si
nezvou - možná by bylo dobré ve spolupráci se zkušeným obvodním pediatrem
problémy kojení probrat, jak přicházejí v praxi a jak se nakonec vyřeší - jinak je
výčet problémů při kojení zkreslený výběrem matek v souboru (ty, které si ji zavolaly,
měly asi problém větší).
Hlavní přínos práce je pro autorku, je dobrým ohlédnutím.

5. Literatura: učebnice, knížky určené i laické veřejnosti, popularisační příručky.
Prací o kojení a jeho významu a složení vychází každý rok hodně, i o podpoře kojení a
výsledcích podpory, není uvedena žádná.

6. Přílohy jsou vzhledem k cílům práce vybrány pěkně, jsou přehledné a dobře doplňují
text.

7. Práce je pěknou presentací vlastní každodenní práce autorky. Odpověděla si na otázky,
které ji v práci zajímají. Zajímavé by mohly být odpovědi na otázky:

• Myslí si opravdu, že kojení, jeho propagace a podpora je otázkou posledních
10 let, jak uvádí? Co WABA? (Např. v HK od r. 1993, pro matky zdarma,
z dobré vůle přednášejících a v jejich volném čase, v zapůjčené posluchárně,
vlastní film). Matka musí především chtít kojit. Je dobře, že laktační
poradkyně jsou a placené pojišťovnami.

• Je laktační liga nevýdělečná organisace? Proč jsou kurzy pro laktační
poradkyně tak drahé.

• Myslí si, že informovanost o laktační poradkyni je nutná před porodem? Není
spíše na místě přímá informovanost o významu kojení a technice kojení? O
poradkyni se dozví matka jistě na porodnici. Vždy je třeba i spolupráce
s lékařem.

8. Klasifikace bakalářské práce: Zpracování velmi pěkné.
Cíle: zhodnocení vlastní práce se autorce podařilo, jsou to dobré argumenty i pro její
zaměstnavatelku.
Celkové hodnocení: velmi dobře


