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výborně

Podpis oponenta BP

Předložená bc. práce splňuje požadavky na ni kladené, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím ji jako 

výbornou. Její text má jak po jazykové a formální stránce, tak po stránce obsahové vysokou úroveň. 

Práce se zabývá aktuálním tématem, při jehož zpracování autorka prokázala schopnost syntézy 

informací z více oborů (medicína, psychologie, sociologie). Oceňuji rovněž to, jak se autorka práce 

dokázala konzistentně držet tématu práce, tedy pohledu aktérek domácích porodů, a nezabíhala k 

jiným aspektům tématu domácích porodů. Jediné, co v teoretické části práce postrádám, je srovnání 

praxe domácích porodů v ČR a v zahraničí a s tím související absence využití zahraničních zdrojů. 

Domnívám se, že právě zkušenosti s domácími porody v zahraničí by mohly autorce pomoci v 

interpetaci výsledků práce, které autorka v závěru práce přehledně shrnuje, ale nijak hlouběji 

neanalyzuje.  Otázka k obhajobě: Jak vidíte perspektivu domácích porodů v ČR? Co by podle vašeho 

názoru mohlo nejvíce pomoci tomu, aby se staly rovnocenou možností volby rodiček oproti porodům v 

porodnicích? Co byste po zpracování své BP volila vy, porod v porodnici či porod doma? Ovlivnilo vás 

nějak zpracování BP v této volbě?

stupeň hodnocení

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

 PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Martina Krejčová

Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat domácí porody z pohledu žen, které si vybraly plánovaně rodit 

doma. Autorka se zajímala především o okolnosti spjaté s porodem v domácím prostředí, o důvody, 

které vedly právě k tomuto rozhodnutí, o samotný průběh porodu a jeho celkové hodnocení.

Domácí porody z pohledu aktérek


