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Diplomová práce je již na první pohled obsáhlým svazkem a také z obsahu je patrné ucelené a 
přehledné členění problematiky.
Studentka v úvodu k diplomové práci zmiňuje i svou motivaci k ní: pracuje téměř 30 let 
v oboru gynekologie a porodnictví a je registrovanou porodní asistentkou.
V praktické části se bude zajímat o to, jaké typy negativních zážitků jsou u rodiček 
nejčastější, jakou mají souvislost se způsobem vedení porodu a se samotnou osobou 
porodníka a porodní asistentky.
Diplomová práce uvádí přehledně historii babictví a porodnictví (a porodní asistence) v České 
republice i ve světě, zabývá se velmi obšírně jednotlivými inovativními a vývojovými směry 
v těchto oborech.
Další kapitola se zabývá rolí jednotlivých profesionálů při porodu. Podrobně je zpracována 
také problematika jednotlivých typů porodů včetně jednotlivých problémových situací i 
moderní a šetrné způsoby vedení porodu. Dále jsou diskutovány otázky místa porodu a 
doprovodu při porodu. Studentka se zabývá otázkou  bolesti při porodu, polohy při porodu, 
podrobně diskutuje psychické změny v souvislosti s porodem.
Studentka provedla dotazníkové šetření mezi 454 ženami, z nichž celkem 215 dotazník vrátilo 
vyplněný. Jedná se tedy o soubor, který je velmi dobře vypovídající, reprezentativní. 
Výsledky šetření jsou zajímavé. Podle mého názoru nebylo třeba formulovat tolik otázek, ale 
není to chybné. 
Podle mého názoru byl účel diplomové práce zcela naplněn dotazníkovým šetřením. Nicméně 
praktická část zahrnuje ještě analýzu rozhovorů s vybranými pacientkami. Jedná se o analýzu, 
která je velmi zajímavá. Domnívám se, že výsledky této práce jsou natolik zajímavé a 
zásadní, že by bylo vhodné je publikovat v odborném tisku.
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