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1. Volba tématu

Strach před, během a po amniocentéze považuji v současné době za vhodně
zvolené téma. Odběr plodové vody je nejčastěji využívanou metodou, která
slouží k odhalení závažných vrozených vad plodu.

2. Teoretická část

Teoretická část je rozdělena do 6 přehledných kapitol. V úvodu teoretické části
definuje autorka pojem strach a jeho rozdělení, Ve druhé kapitole autorka
popisuje anatomické změny, s kterými souvisí změny psychické v době
těhotenství. Třetí kapitola je zaměřena na vyšetření plodové vody. V této části
jsou citovány příklady vrozených vývojových vad z plodové vody. Navazující
ucelenou částí práce je popsaný postup samotného výkonu amniocentézy.
V úvodu podkapitoly autorka zmiňuje historii amniocentézy, popisuje indikace
k odběru plodové vody v jednotlivých trimestrech. Navazuje na techniku odběru
odběru plodové vody. Autorka se zaměřila a podrobně popsala ošetřovatelskou
péči o ženu před, během a po výkonu. V této části je zdůrazněna důležitost role
porodní asistentky a její přístup k pacientce v době odběru plodové.
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3. Empirická část

Autorka dobře defmuje cíl výzkumu. Sběr dat probíhal pomocí dotazníku ve
čtyřech zdravotnických zařízeních s počtem dotazovaných účastnic (100) .
Dotazník je zaměřen na věkovou hranici respondentek, na odběr plodové vody
buď poprvé nebo opakovaně, informovanost o výkonu a kým byla informace
poskytnuta.
Výsledky výzkumu jsou prezentovány formou přehledných grafů, tabulek a
komentářů k jednotlivým otázkám. Výsledky jsou prezentovány v %.
Diskuse je obšírná, popisuje komentář k jednotlivým otázkám dotazníku.
Dostatečný počet účastnic umožnil řešitelce zjistit věkovou hranici při níž ženy
podstupují odběr plodové vody v jednotlivých zdravotnických zařízeních.
Z výzkumu vyplynulo, že nejčastějším důvodem výkonu byl špatný výsledek
biochemického screeningu vrozených vývojových vad. Informovanost žen byla
vysoká.
Využitím statistických metod zpracování by byla práce dále významně
zhodnocena.
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4. Závěry práce

Závěr práce jasně formuluje vytyčený cíl. Akcentují význam informovanosti
žen, věkové hranice a indikace k amniocentéze.
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5. Literatura

V seznamu literatury je 27 odkazů. Výběr je dostatečně široký. Kandidátka
pracuje samostatně s literaturou.

6. Kvalita příloh

Grafy a tabulky jsou názorné. zařazení kazuistikje hodnoceno pozitivně.

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 možnosti užší spolupráce genetika, praktického gynekologa a
porodní asistentky

b. Uvažujete o možnosti konzultace nebo spolupráce u hospitalizovaných
pacientek před výkonem s psychoterapeutem
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8. Klasifikace diplomové práce oponentem

Předloženou závěrečnou bakalářskou autorky
Petra Valová
"Strach před, během a po amniocentéze"

hodnotím

"vy'bome"".

V Hradci Králové dne 26.5.2006
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