
ZÁPIS 

z obhajoby disertační práce paní Mgr. Elišky KODYŠOVÉ 

konané dne 17. 9. 2013 

téma práce: ,,Vliv sociálně psychologických faktorů porodního zážitku na ranou rodičovskou 
self-efficacy prvorodiček" 

přítomní: Mgr. Eliška Kodyšová, doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc., PhDr. Daniela Sobotková, 

CSc., prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc., Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc., Doc. PhDr. Jiří Štikar, 

CSc., Prof PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc., PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.O. 

Předseda komise pan doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. zahájil obhajobu a představil přítomným 

kandidátku, s jejími daty, jejím studiem, pracovními zkušenostmi a publikační činností. 

Školitelka představila doktorandku a seznámila komisi s uchazečkou, průběhem jejího studia, 

dlouhodobým zájmem téma, zapojení do vědecko-výzkurnné práce, prací doktorandky na 

katedře. 

Kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. V úvodu se vyjádřila k významu tématu 

porodního zážitku, sociálního rozměru porodní péče a prožitku porodu pro další život ženy. 

Mgr. E. Kodyšová popsala metodologii svojí práce a seznámila komisi s výzkumnými 

hypotézami. Výzkum probíhal jako 2-fázové longitudinální průzkumné studie rodičovské self

efficacy a faktorů porodního zážitku. Dále popsala charakteristiky výzkumného vzorku, postup 

analýzy dat, výsledky - spokojenost s porodem, zrněna rodičovské self-efficacy. K diskusi 

předložila otázku reprezentativnosti vzorku, téma spokojenosti s porodem a zrněny rodičovské 

self-efficacy. V závěru své prezentace shrnula závěry své práce. 

Poté oponentky přednesly závěry svých posudků 

PhDr. Daniela Sobotková, CSc. pozitivně zhodnotila celou práci, teoretickou i empirickou část. 

Kladně zhodnotila použitou literaturu. Drobné připomínky má k terminologii místo „bezpečná 

vazba" - ,Jistá citová vazba", upřednostnila by nalezení českého termínu před užitím anglického 



termínu „vědomá vlastní účinnosti". Dále oponentka diskutovala téma významu bondingu a do 

jaké míry určuje další vývoj jedince, hypotézu fetálního programování. PhDr. D. Sobotková 

oceňuje, že doktorandka si je vědoma hranic tématu, diskutuje témata ne často zmiňovaná, 

zdůrazňuje psychosociální kontext, definuje termíny kontroly, uvědomuje si ochranné faktory. 

Kladně hodnotí pečlivost popisu souboru a dále to, že se doktorandka věnuje i ženám, které 

skončily po první etapě výzkumu (48%). Oceňuje, že si autorka uvědomuje limity své práce. 

Kladně hodnotí i formální stránce Po odborné práce D. Sobotková považuje disertaci D. 

Sobotková jako velice kvalitní. Pozitivně hodnotí, že si E.Kodyšová klade další otázky a plánuje 

pokračovat ve své práci, která má velmi solidní základ - longitudinální aspekt. Autorka zcela 

splňuje požadavky na disertační práci. 

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. oceňuje vyvážení teoretické a empirické části, výběr tématu, 

který je ojedinělý v ČR a v zahraničí. 

Poznámky měla k zařazení internetových zdrojů mezi ostatní zdroje, nelíbila se jí citace z 

„iDnes", nedokonalý resp. otrocký překlad zahraničních textů, nejasný klíč, kdy cituje v originále 

a kdy v 

Nelíbí se jí laická metafora „tikajících hodin". V teoretické části vyspěle zpracovala téma 

rodičovství (doporučuje jako samostatný článek na toto téma). 

Cení si demografické, chybí ji cenění čeští demografové. V kapitole Porod si cení části 7.1. a líbí 

se jí zpracování. Naopak těhotenství a otěhotnění je velmi povrchně zpracován (chybí normalita). 

Líbí se jí, že teoretické kapitoly jsou 

Kritizuje příliš drobných chyb a překlepů, což devalvuje význam práce. Při použití zkratek je 

nutné při jeho prvním užití použít plný název. 

Oponentka si cení empirické části, projektu i jeho zpracování. Cení si vyhledání dotazníku PEZ. 

Připomínky - v hypotéze I jsou vlastně dvě hypotézy, slovo kontrola přesně definovat. 

Připomínka k velkému zastoupení svobodných matek. Chybí jí vedle utišitelnosti novorozence, 

Oponentka si cení práce, má velký přínos, doporučuje ji k přijetí. 

Poznámky jsou určeny pro vylepšení pro další publikaci. 

Školitelka velmi ocenila snahu doktorandky proniknout do vyspělých statistických metod. 

Celkový závěr: práce zdařilá, přínosná, doporučena k obhajobě. 



Mgr. Kodyšová odpovídala na posudky oponentek a školitelky. 

Uznala připomínku Dr. Sobotkové k používání termínů. Doktorandka používala termíny po 

konzultaci se školitelkou PhDr. Hoskovcovou. 

Reagovala na připomínku prof. Šulové - nesezdané matky žily v partnerském vztahu. Delší úseky 

textů uváděla v originále, pod čarou uvedla jejich překlad, taktéž tam, kde by její překlad mohl 

posunout význam, použila text v originále. 

Doktorandka vysvětluje, proč se v kapitole Otěhotnění, věnovala specifickým problémům 

s otěhotněním, normalitě se věnovala v jiných kapitolách. 

Uznává připomínku k používání zkratek. 

Vysvětluje, proč zvolila proměnnou „plačtivost, neutišitelnost" - měla již mnoho proměnných, 

domnívá se, že proměnná „nutriční saturace" je operandována v této proměnné. 

(zachytit odpověď - především hlavní problémy). 

Oponentky se vyjadřují k vystoupení kandidátky 

(zapsat stručně obsah). 

Diskuse: 

V diskusi požádala doc. Gillernová o vysvětlení, proč spojila dvě hypotézy do jedné. Jaké má 

atributy opora a kontrola. Opora není v práci detailně zpracována, ujištění o dobrém průběhu 

porodu žena zpracovává jako vlastní úspěch - má rovinu sociální i medicínskou. Kontrolu 

vymezuje jako vnější a vnitřní. PhDr. Hoskovcová upozorňuje, že žena při porodu funguje velmi 

individuálně. Odkazuje na kapitolu o oxytocinu, který funguje jako „lupa" - zveličuje nastavení, 

s jakým rodička přichází. 

Prof. Janoušek doporučuje více uchopit fenomén sef-efficacy a jeho spojení s vnímáním porodní 

a poporodní situace. Otázkou je také, do jaké míry místo porodu ovlivňuje vlastní vnímanou 

sebeúčinnost- je to v současné době v popředí zájmu. 

E. Kodyšová reaguje na téma žen, které rodí doma - je to velmi specifická skupina žen. Je rozdíl

v opoře doma, kde je obvykle známá porodní asistentka. 



Vyhlášení výsledku tajného hlasování: 

 

Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.O.) 

Zapsala: Ing. Miloslava Kramná 
Podpis předsec!ý komise: 


