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V teoretické části autorka prokazuje svůj zájem o problematiku a snahu obsáhnout vše v šířce 

a hloubce, což jí částečně odvádí od zadání – „ představ těhotných o porodu“, jak již byly 

věděcky zpracovány. Podpora psychické adaptace na těhotenství (kap. 5 teoretické části) a 

Příprava k porodu (kap. 6 TČ) pak jsou více názory autorky než teoretické zpracování 

problematiky. Také obsahově je třeba zvážit, zda tento jinak zajímavý text, řadit do této práce. 

Praktická zkušenost, př. „zejména pro prvorodičky je absolvování kurzu velmi důležité“, není 

jakkoliv podložena objektivním zdůvodněním. Obdobně odvážné je tvrzení ve Shrnutí TČ 

„D ůležitou kapitolou teoretické části je i bolest při porodu , kterou považuji za jednu 

z hlavních příčin, proč mladé ženy v současné době těhotenství odkládají a plánují ho až ve 

vyšším věku.“  Zde již autorka ani nenavazuje na předchozí text (z kterého by měla shrnovat), 

ale jako shrnutí nabízí vlastní neověřenou hypotézu. 

Pokud by autorka lépe strukturovala text, např.: těhotenství - psychologické aspekty – 

představy….samotný porod - psychologické aspekty - představy žen o samotném porodu…, 

pak by jí struktura zužováním tématu vedla blíže k vymezenému zadání.  

Práce je graficky pěkně upravená, doplněná o přílohy, pouze uvádění citací někdy chybí a 

není pak jasné, zda je text převzatý nebo autorčin. 

V praktické části autorka popisuje velmi malý výzkumný vzorek, tj. 8 respondentek, které 

navíc zkoumá v odlišné životní fázi (5-11 měsíců po porodu) a na základě jejich výpovědí 

předkládá typologii žen a jejich představ. Pokud by tato fáze byla jako pilotní vzorek a 

typologie jako hypotézy, které by se ověřily na reprezentativním vzorku, pak by se jednalo 

jistě o velmi kvalitní práci. Ocenit lze, že autorka věnuje pozornost Etice výzkumu a vedení 

rozhovorů nejen kapitolou, ale i svým přístupem. V rozhovorech a jejich zpracování pak opět 

nacházíme hodnocení, př. str.39 (kategorie B) by těhotné ženy měly cvičit, (C) o aktivní 

přípravě a informovanosti místo zaměřené na tzv. holý materiál získaný z rozhovorů. 

 Vzhledem k nedostatkům jak v teoretické, tak praktické části navrhuji hodnocení dobře.  
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