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Autorka předložila diplomovou práci na téma "Laktační poradenství v rámci domácí
zdravotní péče" o rozsahu 89 stran a 11 příloh. Text je členěn na dvě části: teoretická část
obsahuje 4 přehledně a logicky uspořádané oddíly ( kojení, laktační poradenství, domácí
zdravotní péče a laktační poradenství poskytované v rámci domácí zdravotní péče ),
empirická část obsahuje 3 oddíly (zkoumaný soubor a použité metody, výsledky výzkumu a
diskuze).

Volba tématu je velmi aktuální, neboť počet matek, které kojí své dítě patřičně dlouhou
dobu, je v naší zemi stále pod hranicí doporučených hodnot. Autorka tedy zvolila téma, které
je rozhodně přínosné a já, jako bývalá porodní asistentka, volbu tématu hodnotím velmi
pozitivně.

V teoretické části autorka vysvětluje význam kojení, podstatu tvorby mateřského mléka,
výhody kojení, nejčastější problémy při kojení, dále se zabývá laktačním poradenstvím na
porodnických odděleních a v domácím prostředí. Následuje vysvětlení významu agentur
domácí péče, rozsahu poskytování domácí péče, indikace a dokumentace, výhody a nevýhody
domácí zdravotní péče. Poslední oddíl teoretické části je zaměřen na poskytování laktačního
poradenství na konkrétním pracovišti, a to na Pracovišti ošetřovatelské péče v Hradci
Králové.

Tato část má spíš popisný charakter. Uspořádání teoretické části je srozumitelné a
obsahuje všechny důležité poznatky vztahující se ke zkoumané problematice.

V empirické části je stanoveno 7 dílčích cílů, které jsou formulovány tak, aby se
vztahovaly k tématu diplomové práce. Použitou metodou byl originální dotazník, který si
autorka sestavila sama, tento pak rozdala 60 matkám. Vrátilo se jí 52 dotazníků, po vyřazení
nepoužitelných zůstalo k vyhodnocení 50 dotazníků.
Výsledky zpracovaných dotazníků jsou prezentovány přehledně v tabulkách absolutních

četností a sloupcových grafech. Vše je ještě okomentováno srozumitelně, výstižně a v souladu
se získanými fakty.

V diskuzi mě zaujalo porovnání některých výsledků s výsledky získanými jinou
studentkou v rámci diplomové práce s podobnou tématikou. Takový přístup svědčí o
zodpovědnosti a svědomitosti autorky mnou posuzované práce.

V závěru je shrnutí významu kojení a jeho podpory. Pro samotnou autorku je přínosem
zpětná vazba a zhodnocení její dosavadní činnosti. Domnívám se, že Pracoviště
ošetřovatelské péče v Hradci Králové event. jiné agentury domácí péče mohou též z této
práce čerpat.

Literatura a práce s literaturou. V této diplomové práci jsou použity různé zdroje:
monografie, seriály a internet. Autorka pracovala velmi pečlivě s využitím kvalitních
informací od renomovaných autorů. Bibliografické normy při citacích jsou dodrženy.

Kvalita příloh: k diplomové práci je přiřazeno celkem 11příloh, které ji vhodně doplňují.
Celkové stanovisko: Jde o kvalitně zpracovanou diplomovou práci, inspirovanou zájmem o
danou problematiku. Práce mne oslovila nejen tématem, ale i celkové zpracování bylo na
velmi dobré úrovni.
Hodnocení: výborně

V čem si myslíte, že je příčina nízké kojivosti našich matek?
Nepřipadá Vám příliš složité, že intervence laktační poradkyně musí být indikována lékařem?
Víte něco o existenci a fungování laktačního poradenství v zahraničí?
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