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     Téma zvolené pro zpracování  bakalářské práce je v dnešní době velice aktuální, jelikož je 
v přímé souvislosti s často diskutovanou otázkou umělého oplodnění, které dává možnost 
otěhotnět narůstajícímu počtu neplodných párů. 
     Teoretická část této práce obsahuje detailní informace ohledně problematiky extrauterinní 
gravidity a o metodách asistované reprodukce. Studentka se také věnuje otázce ošetřovatelské 
péče o pacientky hospitalizované s touto diagnózou. Nutno pouze podotknout, že některé 
výkony v rámci předoperační přípravy se mohou lišit dle zvyklostí jednotlivých pracovišť. 
     Ve výzkumné části oceňuji zejména výběr kvalitativní metody výzkumu nad metodami 
kvantitativními. Zpracování informací získaných pomocí narativního interview tzv. 
kódováním je velmi obtížné, ale i časově náročné. Pro posouzení změn či vývoje kvality 
života osob je však tento způsob vyhodnocení zcela opodstatněný. Z interpretace informací 
získaných od pacientky je patrné, že jednotlivá neúspěšná těhotenství či embryotransfery 
zásadně změnily kvalitu života nejen ženy, ale i jejího partnera a staly se zlomovými a 
psychicky náročnými situacemi života. 
     Statistické šetření uvedené v empirické části bakalářské práce potvrzuje jednotlivá fakta 
týkající se příčin a lokalizace extrauterinní gravidity. Výsledky vyplývající z provedeného 
šetření jsou přehledně zpracovány. 
     Práce svědčí o velice podrobném prostudování problematiky. Tyto poznatky jsou 
v teoretické části velice dobře prezentované. Je patrné, že bylo využito široké spektrum 
informačních zdrojů, o čemž svědčí i seznam použité literatury. 
     Bakalářskou práci shledávám velice přínosnou nejen ve zvoleném tématu, ale i jeho 
zpracováním a vyhodnocením získaných informací. Do budoucna by bylo jistě přínosné a 
zajímavé rozšíření výzkumné části.  
 
Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce: 
 
Formulujte, jakými konkrétními způsoby můžete ze své pozice porodní asistentky ovlivnit 
kvalitu života žen s touto problematikou? 
 
Z jakého důvodu jste zvolila pro empirickou část bakalářské práce metodu kvalitativního 
výzkumu a co vás vedlo k výběru tématu extrauterinní gravidity? 
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