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1. Volba tématu

Plánované rodičovství patří mezi závažná témata moderní medicíny. Vzhledem
ke kontroverznímu vnímání způsobů regulace početí současnou společností
považuji téma za vhodně zvolené a přínosné.

2. Teoretická část

Teoretickou část rozdělila autorka do 3 přehledných kapitol.
V úvodní části se věnuje problematice regulace početí z historického hlediska.
V následující kapitole podává přehled jednotlivých antikoncepčních metod.
Informace jsou recentní a dobře utříděné. V podkapitole o kombinované
hormonální antikoncepci si cením zdůraznění pozitivních účinků metody na
ženský organizmus. Autorka se také věnuje vysvětlení způsobů užívání
kombinované orální antikoncepce. Je zde zařazen také popis transdermálního
systému aplikace estrogen-progestinové

směsi.

Jedinou výhradou k této kapitole je zařazení sterilizace do metod antikoncepce.
V poslední části upřesňuje roli porodní asistentky v oblasti plánovaného
rodičovství. Podává přehled strategických dokumentů. Patří mezi ně
Mnichovská deklarace, Standardy pro obory ošetřovatelství a porodní asistenci a
Sestry a porodní asistentky ve službách zdraví.
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3. Empirická část

Autorka dobře definuje cíl výzkumu. Soubor má dostatečný počet probandek, je
reprezentativní. Sběr dat probíhal pomocí dotazníku. Dotazník je v práci
prezentován jako samostatná příloha. Obsahuje celkem 17 sociologicky správně
postavených otázek a demografických údajů. Informace pro probandky je
srozumitelná.
Výsledky výzkumu jsou prezentovány formou přehledných grafů, tabulek a
komentáře k jednotlivým otázkám. Výsledky jsou prezentovány v %.
Diskuse je obšírná a zevrubněji popisuje komentář k jednotlivým otázkám.
Dostatečný počet účastnic (132) umožňoval řešitelce najít vztahy mezi například
vzděláním (věkem) a výběrem metody antikoncepce (faktorů rozhodujícím o
výběru metody, druhy edukace atd.). Využitím statistických metod zpracování
by byla práce dále významně zhodnocena.
Věcně ne zcela správná je hypotéza o rozsahu nutných vyšetření, které
v současnosti nezahrnují rutinní vyšetření jaterního komplexu.
Stanovené hypotézy jsou vyhodnoceny správně.

4. Závěry práce

Závěry práce jsou přesně formulované, výstupy mají praktický význam pro práci
porodních asistentek jako alternativy edukace v otázkách plánovaného
rodičovství.
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5. Literatura

V seznamu literatury je 22 odkazů. Výběr je dostatečně široký a prokazuje
schopnost kandidátky pracovat samostatně s recentní literaturou. Formálně
neužívá řešitelka ani jeden z uznávaných způsobů prezentace literárních zdrojů.

6. Kvalita příloh

Přílohy jsou zpracovány přehledně a kvalitně. Grafy i tabulky jsou názorné.

7. Celkové stanovisko oponenta

Práce je přehledná. Téma je aktuální. Teoretická i empirická část jsou až na
drobnosti dobře zpracovány.
Otázky pro řešitelku?
a. Uvažujete o rozšíření práce ve smyslu statistického zpracování výše
uvedených vztahů mezi jednotlivými skupinami probandek a jejich
nazíráním na edukaci při výběru antikoncepční metody?
b. Uvažujete o srovnávací studii v oblasti plánovaného rodičovství například
ve vztahu k náboženskému smýšlení probandek?
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8. Klasifikace diplomové práce oponentem

Předloženou závěrečnou bakalářskou autorky
Květoslavy Dotkové
"Úloha porodní asistentky v oblasti plánovaného rodičovství"

hodnotím

"vy'borne"".

V Hradci Králové dne 26.5.2006
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