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Posudek oponenta

Předložená práce má 73 stran textu včetně tabulek. Práce je členěna obvyklým
způsobem, teoretická část je poměrně rozsáhlá a sama o sobě by mohla být podána
jako rešeršní spis, vždyť je citováno je 63 relevantních literárních pramenů. Téma práce
je veskrze aktuální – problematika faktorů ovlivňujících průběh porodu a stav dítěte po
něm se týká většiny žen z fertilní populace.
Kolegyně Kolczová soustředila současné ale i učebnicové poznatky o průběhu
porodů.
Jako metodu zvolila zpracování dat z porodopisů jedné kliniky. Způsob výběru dat
i tvorbu porovnávaných souborů považuji za vhodný, stejně jako použité statistické
metody. Díky zpracování dat z celého kalendářního roku je početnost souborů
dostatečná a získané výsledky jsou alespoň statisticky relevantní.
Diskuse je věnována všem výsledkům, a to jak očekávaným, tak i těm poměrně
překvapujícím. Autorka si je zřejmě vědoma složitosti problematiky a k překvapivým
výsledkům přistupuje střízlivě a s pokorou, nesnaží se formulaci hypotéz měnících zažité
představy.
Text diplomové práce je napsán přehledně a srozumitelně, řeč je kultivovaná a
srozumitelná.
Předloženy text splňuje po všech stránkách požadavky kladené na diplomovou
práci a proto ho doporučuji k obhajobě.
K autorce mám tyto dotazy a připomínky:
 Kap. 3.2.2 Tabulka 1 – 4: F test hodnotí shodu rozptylů, ne odchylky
 Kap. Diskuse: Čím vysvětlujete poměrně velké hmotnostní přírůstky během gravidity
 Kap. Diskuse: Čím vysvětlujete velmi podobné trvání první doby porodní u
primipar a multipar?
 Kap. Diskuse: Jsou nějaké limity pro tvrzení, že délka a hmotnost novorozence
nemají vliv na trvání porodních dob?
 Kap. Diskuse: Jak vysvětlujete vliv prenatální přípravy na délku těhotenství a vyšší
porodní hmotnost a délku novorozence?
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