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Diplomantka zvolila nejednoduché a přínosné téma, věnovala se mu s velkým nasazením.

Teoretická část diplomové práce (DP) je kvalitně a pečlivě zpracovaná, včetně odkazů na 
zdroje. Zahrnuje medicínské, ošetřovatelské a psychologické aspekty, v přílohách doplněny 
také praktické informace o státní sociální podpoře a laboratorních vyšetřeních v této situaci.
Velmi působivé jsou v DP uvedené korespondující citáty E. Kübler – Rossové (O dětech a 
smrti).

V praktické části je proveden kvalitativní výzkum na dvou cílových skupinách. Individuální 
rozhovory se ženami, které prošly touto zkušeností porodu FM; a skupinové interview 
s porodními asistentkami, které u jednoho či několika takových porodů asistovaly. Metoda 
kvalitativního výzkumu je podrobně dokumentována, včetně odkazů na metodologické 
publikace. Výpovědi jsou pečlivě strukturovány. Postrádám jen seznam otázek použitých pro 
oba typy rozhovoru. Škoda je neuvést jako rámec pro zaznamenané výpovědi. Dle výstupů 
kvalitativního výzkumu jsou diskutovány možnosti zlepšení péče a potřeba vzdělávání 
porodních asistentek v této oblasti.

Velmi praktickým a cenným výstupem DP je „10 rad při péči o rodičku s FM“ v příloze č. 4, 
kterou autorka vytvořila na základě studia a zkušeností získaných v průběhu zpracovávání 
DP.

DP splňuje také formální náležitosti, včetně projektu DP. Srozumitelný, někdy lehce 
neformální ale spisovný písemný projev. Funkční odkazy na zajímavé internetové zdroje. 

Volba tématu je velmi dobře zdůvodněná. DP konstatuje, že problematika péče o rodičku 
s diagnozou FM je málo diskutovaná a zřejmě by si v učebních textech a vzdělávání
porodních asistentek zasloužila více prostoru. Z kvalitativního výzkumu skupinového 
interview s porodními asistentkami v praxi vyplývá, že by respondentky uvítaly např. 
interaktivní kurz na toto téma, včetně možnosti sdílení vlastních zkušeností a pocitů.
Tato DP jistě může být kvalitním podkladem pro vzdělávání porodních asistentek v této 
oblasti.



Vzhledem k výbornému potenciálu textu dvě doporučení možností pro jeho další rozvoj:
 Příloha č.4: 10 rad při péči o rodičku s FM, v bodu 1 tohoto seznamu zvážit úpravu 

formulace. T.č. „ 1. Sdělit rodičce účast – Je mi velmi líto, co se Vám stalo, ale věřte, 
že Vám budu nápomocna a budu s Vámi.“

Doporučuji v této větě vynechat „ale“. Obecně „ale věty“ nejsou v emočně náročných 
situacích ideální. Prostě: „Je mi velmi líto...“ „Věřte, že … a budu s Vámi.“ Oba výroky mají 
stejnou váhu a srozumitelně stojí vedle sebe.

 „2. Ujistit rodičku, že za to, co se stalo, nemůže a nemůže si to vyčítat a také, že se 
může stát, že se příčina úmrtí z 90% nezjistí.“ 

V úvodu DP je citováno z literatury „Pro asi polovinu ze všech případů perinatálních úmrtí 
plodu není nalezena příčina. (D´Alton, Gross, 2002, str. 1)“

Tj. je zde rozpor, který by bylo dobré zvážit a formulaci upravit. 

Tato doporučení nejsou míněna jako kritika, ale jako podpora dalšího rozvoje.
Domnívám se, že předložená práce bohatě naplňuje nároky kladené na DP, a má potenciál stát 
se podkladem pro informační/vzdělávací text, interaktivní seminář či další studium.  

Závěr: 
Diplomová práce se zaměřila na náročný ošetřovatelský problém péče o rodičku s diagnózou 
foetus mortus. Teoretická část je kvalitně a pečlivě zpracovaná, včetně odkazů na zdroje.
Kvalitativní výzkum je přínosný a technicky dobře zvládnutý. Současně ze skupinového 
interview s porodními asistentkami jednoznačně vyplývá, že pociťují potřebu o tomto tématu 
více vědět a více komunikovat, aby mohly být rodičce potřebnou oporou a současně uměly 
chránit i své pocity v této emočně náročné situaci.Velmi praktickým a cenným výstupem DP 
je „10 rad při péči o rodičku s FM“ v příloze č. 4, kterou autorka vytvořila na základě studia a 
zkušeností získaných v průběhu zpracovávání DP.
Zejména oceňuji osobní nasazení autorky, její skutečný zájem a pozornost věnovanou
psychologickým aspektům této emotivně a komunikačně náročné problematiky.
DP může být vhodným podkladem pro zpracování vzdělávacích materiálů či 
interaktivního semináře pro porodní asistentky k problematice péče o rodičku 
s diagnózou FM, stejně jako východiskem pro další studium.

Doporučuji práci k obhajobě.
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