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Posudek
Bakalářská práce je napsána v rozsahu 73 stran odborného textu. Obsahuje abstrakt
v českém a anglickém jazyce, 12 stran příloh, seznam obrázků, grafů, tabulek a zkratek.
Literatura, ze které autorka vycházela při zpracování bakalářské práce, obsahuje 11 publikací
a 27 internetových zdrojů.
Volba tématu
Plánované rodičovství žen ve fertilním věku je téma pro bakalářskou práci vhodné nejen
z důvodu zvyšujícího se věku rodících žen, neboť odkládání těhotenství na vyšší věk ženy se
stalo v posledních letech rozšířeným trendem moderní společnosti, ale především z důvodu
ochrany ženy před nežádoucím těhotenstvím.
Práce má teoreticko-empirický charakter. Zvolené téma a způsob zpracování odpovídá
požadavkům kladeným na bakalářskou práci.
Teoretická část
Teoretická část práce vykazuje logickou strukturu a vhodné uspořádání. Je rozdělena do
sedmi kapitol. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány anatomii ženského pohlavního ústrojí,
menstruačnímu cyklu, plodnosti ve fertilním věku, negativnímu a pozitivnímu plánování
rodičovství a umělému ukončení těhotenství. V teoretické části se autorka práce věnuje též
sexuální výchově, kterou začlenila jako součást zdravého životního stylu ženy. Jen v abstraktu
se vyskytují četné gramatické chyby. Jejich výskyt je pravděpodobně zapříčiněn nedokonalou
znalostí českého jazyka, který není jazykem rodným. Text podkapitoly 4.2 (str. 24) je rozdělen
na další podkapitoly, což v osnově postrádám. Pozitivně hodnotím kapitolu plánovaného
rodičovství, které je rozděleno na pozitivní a negativní plánování, zejména kladně hodnotím
kompletní zpracování antikoncepčních metod. Autorka prokazuje schopnost pracovat
s odbornou literaturou a ostatními informačními zdroji, za chybné však považuji citace od
více autorů u jednotlivých kapitol a podkapitol.

Empirická část
Empirická část obsahuje veškeré náležitosti, potřebné k zjištění, zda ženy ve fertilním věku
plánují své těhotenství, což bylo cílem práce. Vhodným způsobem je zvolen nejen hlavní cíl,
ale i cíle dílčí, mezi nejdůležitější bylo zjistit nejčastější způsoby ochrany před nežádoucím
těhotenstvím a co ovlivňuje jejich výběr. Autorka pro dosažení cílů práce zvolila výzkumné
otázky a stanovila své očekávané výsledky. Ve výzkumné části se objevuje nejednotná
terminologie. Místy se hovoří o výzkumu, průzkumu či studii. Jako metody bylo zvoleno
dotazníkové šetření, dotazníky byly distribuovány on-line. Cílovou skupinu pro výzkum
tvořily náhodně vybrané dívky a ženy ve věku 15 až 49 let.
Výzkumu se zúčastnilo 106 respondentek, z celkového počtu žen ve fertilním věku se
nejedná o reprezentativní vzorek. Pro zobecnění výsledků výzkumu by tedy bylo zapotřebí
většího počtu respondentů. Přesto výsledky poukazují na následující: ve více než 50 % ženy
plánují své rodičovství, jsou informovány o moderních antikoncepčních metodách, nejčastější
používanou metodou je hormonální antikoncepce. Jak vyplynulo z výsledků, pozitivní je, že
hlavním zdrojem informací o antikoncepci je lékař.
V diskusi autorka polemizuje nad výsledky výzkumu a využití antikoncepčních metod
srovnává s výzkumem agentury Mediana. Závěr empirické části je věnován doporučení pro
praxi.
Při vyhodnocování jednotlivých položek se v procentuálních výpočtech objevuje
nejednotné zaokrouhlování. Místy jsou procenta zaokrouhlena na celá čísla, místy na jedno
desetinné místo, místy na dvě desetinná místa.
Přílohy
Práce obsahuje dvanáct stran příloh, které tvoří dotazník pro respondentky a obrázky, které
jsou vhodným materiálem pro doplnění teoretické části práce.
Formální zpracování práce
Stylistická úroveň práce je vyhovující, práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a
předpisům platným pro psaní závěrečných prací. V práci je použito grafů sloupcových,
linkových, koláčových. Pro lepší estetický dojem by mělo být použito při vyhodnocování
dílčích položek jednotných grafů.
Celkové hodnocení práce
Bakalářská práce pojednávající o plánování rodičovství žen ve fertilním věku. Odpovídá
požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Uvedené nepřesnosti a chyby uvedené při
hodnocení teoretické a empirické části bakalářské práce však zásadním způsobem nesnižují
její kvalitu.
Doporučení k obhajobě
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Práci klasifikuji stupněm

velmi dobře

Otázky a připomínky k obhajobě práce
1) V doporučení pro praxi se zmiňujete, že je potřeba podporovat vzdělávací kampaň pro
mládež. Jakých oblastí by se měla tato vzdělávací kampaň týkat?
V Praze, 28. května 2012

Mgr. Miluše Kulhavá

