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Předložená bakalá řská práce je zam ěřena na zjišt ění míry spokojenosti žen 
po  plánovaném císa řském řezu p ři r ůzných typech anestezií. Vzhledem k 
trvalému vzestupu po čtu císa řských řezů v naší republice a ve sv ět ě vidím 
téma bakalá řské práce jako velmi aktuální a vhodn ě zvolené.  
 
Práce je roz člen ěna na jednotlivé kapitoly, které mají logickou náva znost a 
co do obsahu jsou vyvážené. Je zd ůrazn ěn individuální, komplexní a nutný 
mezioborový p řístup k ženám p řed císa řským řezem - jde o porodnickou 
operaci, kterou nelze provést bez anestezie. Bakalá řská práce se v 
teoretické části zabývá krom ě anesteziologie i základními porodnickými 
charakteristikami císa řského řezu, technikou provedení, indikacemi a 
kontraindikacemi a porodnickými komplikacemi.  
Řez na p řání ženy nepat ří mezi uznávané indikace k císa řskému řezu, Sv ětová 
organizace porodník ů a gynekolog ů /FIGO/ stále považuje císa řský řez na 
přání ženy za neetický.  V Českém Krumlov ě /jak je uvedeno v práci, str. 
13/ se pouze hlasovalo, v žádném p řípad ě nešlo o odsouhlasení práva t ěhotné 
na možnost volby zp ůsobu ukon čení t ěhotenství. Vzhledem k tomu, že 
bakalá řská práce není zam ěřena na tuto problematiku, tato drobná nep řesnost 
nesnižuje hodnotu bakalá řské práce. Jisté je, že psychologických indikací k 
provedení primárního císa řského řezu bude p řibývat a že jednou bude muset 
padnout jasné rozhodnutí, jak se k t ěmto p řáním pacientek postavit.  
 
Názory jmenovaných odborník ů jsou všeobecn ě platné, shrnují aktuální 
poznatky dnešní léka řské v ědy. Jmenovaní odborníci jsou uznávanými 
kapacitami ve svých oborech. 
 
Výzkumný probém je v bakalá řské práci jasn ě definován pomocí daných cíl ů 
výzkumu. V práci bylo užito kvantitativní metody vý zkumu formou dotazníku, 
a to písemným dotazováním. Výsledky dotazování byly  zpracovány jednoduchou 
statistickou  metodou. K vyhodnocení výsledk ů byly vytvo řeny p řehledné 
tabulky a grafy.  
 
Ze záv ěre čné diskuze vyplývá, že data vyplývající z bakalá řské práce jsou 
téměř identická s daty, které publikoval ÚZIS, stejn ě tak odpovídají i 
demografická data. Vyšší spokojenosti dosahovaly je dnozna čně ženy, které 
zvolily CA, tyto ženy by p říšt ě jist ě zvolily identickou anestezii - na 
rozdíl od žen, které podstoupily císa řský řez ve svodné anestezii. Svodná 
anestezie je mén ě riziková, ale pro rodi čky p ředstavuje vyšší míru 
spolupráce a osobní zodpov ědnosti než celková anestezie, dle mého názoru je 
to další d ůvod pro vyšší spokojenost s celkovou anestezií. Jak  je správn ě 
zdůrazn ěno, je p ředevším nutné s t ěhotnými diskutovat a vysv ětlovat 
jednozna čně v ětší benefit svodné anestezie pro ženy p ři provád ění 
císa řského řezu.  
 
Při provedení 50 císa řských řezů u respondentek zcela jist ě došlo i k 
porodnickým  komplikacím /nap ř. hematom v rán ě, krvácení, apod./. 
Nevysledovala jste souvislost mezi nespokojeností s  anestezií u žen, u 
nichž se tato porodnická komplikace vyskytla?   
V teoretické části zmi ňujete velmi kontroverzní indikaci k císa řskému řezu 
a to "psychologickou", tj. na p řání ženy. Existuje n ějaká medicínská 
indikace, kde si sama  t ěhotná m ůže zvolit zp ůsob ukon čení gravidity? 
 



Předloženou práci jsem p řečetla s velkým zájmem a musím se p řiznat, že 
záv ěry práce jsem už n ěkolikrát použila ve sv ě praxi.  
 
Klasifikace práce oponentem : výborn ě.  
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