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Posudek oponenta rigorózní práce 

Cílem rigorózní práce s názvem Identifikace a analýza terapie užívané těhotnými ženami  je analýza léčiv, 

doplňků stravy a ostatních prostředků komplementární a alternativní medicíny, které ženy během 

těhotenství užívaly, posoudit racionalitu jejich užití, a identifikovat informační zdroje, ze kterých tyto ženy 

při svém rozhodování čerpaly. Práce je experimentální povahy v rozsahu 102 stran. Obsahuje 15 grafů, 

44 tabulek a 160 citací. Oceňuji velmi detailní zpracování dané problematiky v teoretické části a rovněž 

diskuzi stěžejních výstupů rigorózní práce v kontextu výsledků zahraničních studií. Autorka se také 

neopomenula věnovat limitacím svého průzkumu a z toho vyplývajícím omezením interpretace a 

zevšeobecňovaní výsledků své rigorózní práce.     

 

Věcné či formální připomínky, které by přispěly k větší srozumitelnosti či přehlednosti některých částí 

rigorózní práce:  

 

V teoretické části bych uvítala, kdyby autorka seznámila čtenáře se současným stavem zkoumané 

problematiky doma i v zahraničí. Jistě by to pro autorku nebyl problém vzhledem k tomu, že v metodice 

píše, že dotazník sestavovala na základě podobných studií ze zahraničí. Dále bych si jako sekundární cíl 

vytyčila analýzu vztahů mezi konkrétními proměnnými, a to z toho důvodu, že ve výsledcích uvádí 

statisticky významné vztahy například mezi vzděláním či počtem porodů respondentek a výběrem 

informačního zdroje. V metodice bych tím pádem více rozpracovala část věnovanou statistické analýze, 

kde bych uvedla mezi kterými proměnnými plánuje autorka vztahy analyzovat, jakými konkétními testy, na 

jaké hladině stat.významnosti a jaký statistický program byl k analýzám využit. Bylo by rovněž vhodné 

uvést v příloze samotný dotazník. Zároveň bych v metodice uvedla informační zdroje, které autorka 

používala při hodnocení racionality léčby (ač si jich čtenář může všimnout v teoretické části hned v prvním 

odstavci s názvem Metodika rešerše). V části výsledků bych pro lepší orientaci v grafech doporučila 

hodnoty řadit sestupně, aby bylo na první pohled zřejmé, které z odpovědí patřily k nejčastěji citovaným.    

    

Rigorózní práce je pro praxi velmi přínosná. Práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práci a jako 

oponentka ji doporučuji k obhajobě. 

  

Dotazy a připomínky:  

1. Z jakého důvodu pacientky nejčastěji odmítaly vyplnění dotazníku a je známa charakteristika non-

respondentů?  

2. Čím si vysvětlujete poměrně vysoké zastoupení respondentek s VŠ vzděláním?   

3. Respondentky vyhledávaly informace na diskuzních fórech. Můžete jmenovat některé z nich (i z Vašich 

zkušeností)? Jak hodnotíte kvalitu poskytovaných informací? Mohla byste uvést příklad zavádějících 

informací, které se zde objevují? 

4. Z jakého důvodu pacientky neinformovaly lékaře o užívání homeopatik, léčivých rostlin či vitamínů? 

5. Jaký máte názor na to, že ženy nemají užívat v prvním trimestru čaj z maliníku? 
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