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          Autorka předkládané bakalářské práce zvolila aktuální a v posledních letech laickou i 
odbornou veřejností velmi diskutované a často kontroverzní téma domácích porodů. Příznivci 
tzv. přirozeného porodu se dostávají do rozporu s většinou zástupců lékařské profese. Martina 
Krejčová se soustředila na ženy, které se pro porod doma cílevědomě  rozhodly a také 
v domácím prostředí bez lékařské asistence odrodily. Podala tedy pohled na tuto nelehkou 
problematiku z pohledu samotných aktérek. 
 
          Bakalářskou esej autorka koncipovala do dvou vyvážených bloků, a to části teoretické 
(s. 7-27) a části empirické (s. 28-57).  V prvním bloku  nejprve stručně pojednala o historii 
porodnictví a posunu od babictví k lékařskému pojetí porodu (kapitola první - s. 7-11).  
Následně se zabývala lékařsky vedeným porodem a porodem tzv. přirozeným (kapitola druhá 
– s. 12-14). Detailně pak zmapovala současnou porodnickou péči a možnosti, kde lze v České 
republice porodit, přičemž se velmi podrobně věnovala porodu v domácím prostředí (kapitola 
třetí – s. 15-23). Speciální pozornost zaměřila Martina Krejčová na poskytování péče u 
porodu v domácím prostředí (kapitola čtvrtá – s. 24-25) a doprovodu k porodu doma v bytě 
rodičky  (kapitola pátá – s. 26-27). 
 
          Empirickou část uvedla autorka vymezením cíle a charakteristikou svého  
metodologického přístupu k řešení vytýčeného úkolu, kde se zabývala kritérii při výběru 
respondentek a jejich charakteristikou, technikou sběru dat a popisem průběhu rozhovorů 
(kapitola šestá – s.28-32). Stěžejní část bakalářské práce představuje následná analýza a 
interpretace terénním výzkumem shromážděných dat (s. 33-53). Bakalářskou esej pak 
uzavřela Martina Krejčová poměrně obsáhlým závěrem (kapitola osmá – s. 54-57). Nedílnou 
součástí textu je seznam použité literatury, internetových zdrojů a přílohy. 
 
          Bakalářská práce Martiny Krejčové je jako celek velmi zdařilá, má logickou a 
vyváženou strukturu, formulace cílů práce i výsledků, ke kterým autorka dospěla je 
jednoznačná, srozumitelná a odpovídá shromážděným datům. Autorka pracovala iniciativně a 
do velké míry samostatně, postupovala přitom  rozumně krok po kroku. Prokázala velmi 
dobrou schopnost práce v terénu a k respondentkám přistupovala vzhledem k povaze jejího 
výzkumu velmi citlivě, s porozuměním a bez náznaku jakékoliv manipulace. Formální stránka 
textu nevykazuje řadu obvyklých drobných nedostatků a navíc je i čtivá. K práci nemám -až 
na absenci cizojazyčné literatury- žádné výhrady. Autorka jednoznačně prokázala, že si 
dovede vytýčit výzkumný úkol, že je schopna získat data k jeho řešení a na základě analýzy 
formulovat odpovídající a přiměřené závěry. Bakalářská esej Martiny Krejčové splňuje 
veškeré požadavky, které jsou na tento typ závěrečných studentských prací kladeny 
doporučuji  ji proto k obhajovacímu řízení a navrhuji hodnocení výborně. 
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