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Charakteristika 
Původní práce typu popisné studie zkoumající postoje žen po porodu a lékařů oboru 
gynekologie a porodnictví na problematiku císařského řezu na přání metodou dotazníkového 
šetření. Autorka si klade otázku, zda je názor žen a lékařů v legitimitě rozhodnutí o způsobu 
vedení porodu ve shodě, či zda se liší, dále pak zkoumá, jak velké riziko ohrožení plodu a 
těhotné ženy považují obě skupiny za významný důvod k provedení operace. 
 
 Hodnocení formální stránky práce 
Práce je koncipována jako původní práce rozsahu 22 stran, obsahuje 4 grafy a 43 literárních 
odkazů. Je strukturována na úvod, obecnou část týkající se indikací postavení císařského řezu 
v současné praxi, významná data epidemiologická, přehled nejčastěji užívaných indikací a 
specifické komplikace, dále je podrobně prezentován přehled informací o císařském řezu na 
přání těhotné ženy, bez racionálně-empirické indikace. Následuje výsledky vlastního šetření, 
původní data získaná dotazníkovým šetřením jsou statisticky vyhodnocena pomocí 
Pearsonova korelačního koeficientu. V závěru jsou uvedeny hlavní výstupy šetření. Struktura 
práce je přehledná a použité formulace jasné, umožňující čtenáři dobrou orientaci 
v problematice. 
 
 Hodnocení odborné obsahové stránky práce 
Obsahově je práce kvalitní, v obecné části jsou uvedeny recentní významné údaje o 
problematice císařského řezu obecně i císařského řezu na přání těhotné ženy. Téma je 
aktuálně zvoleno, neboť v současném porodnictví je neustálé zvyšování podílu porodů 
vedených císařským řezem jedním z dominantních jevů přinášejícím řadu zdravotních i 
organizačně provozních a ekonomických problémů. Řešený problém i použitá metodika 
pracuje s originálními daty. Výsledkem šetření je zjištění, že lékaři i ženy mají podobný 
postoj na otázku volby operačního porodu, současně však odlišně vnímají význam 
maternálního a fetálního rizika. Limitujícím faktorem je malý soubor subjektů, který omezuje 
zobecnění výsledků práce. Koncepce práce však může být základem pro další multicentrické 
šetření.  
 
 Závěr 
Téma práce je aktuálně a vhodně zvoleno. Struktura práce, metodika získání a zpracování 
originálních dat jsou správně zvoleny a zpracovány. Obsahově práce splňuje požadavky na 
diplomovou práci oboru všeobecné lékařství. 
 
 
 
V Praze  22.9.2010 
 
MUDr.Petr Křepelka, Ph.D. 
Ústav pro péči o matku a dítě Praha 


