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Studentka si zvolila téma, které je v odborné psychologické literatuře reflektováno spíše 

sporadicky, převažují populárně-naučné texty, jejichž dominujícími autory jsou lékaři. 

Diplomová práce si klade za cíl učinit sondu do vnímání psychické podpory těhotných žen 

skrze výpovědi jich samotných. Problematika nese potenciál psychologicky zajímavých 

výsledků.  

Práce má standardní členění na teoretickou a empirickou část. V teoretické části jsou 

obsažena rovnoměrně témata, která relevantně souvisí se zaměřením práce, teoretická část 

obsahuje tři kapitoly (Těhotenství a porod, Psychické změny během těhotenství a porodu a 

Psychosociální podpora během těhotenství a porodu). Řazení kapitol vykazuje logickou 

posloupnost a řídí se didaktickými zásadami, čímž umožňuje čtenáři srozumitelně rozkrývat 

problematiku, kterou se práce zabývá. Úvodní teoreticko-přehledové kapitoly komunikují 

s empirickou částí práce.  Cíle práce jsou v úvodu vytyčeny, jsou jednoznačně akcentovány. 

Jednotlivé koncepce, teorie jsou prezentovány jasně, přehledně. Studentka však mohla 

prokázat více kritické dikce, která by lépe prokázala, jak dokáže analyticky s odbornou 

literaturou pracovat. Krátce mohlo být také zmíněno téma významu rodičovství, včetně 

otcovství, které by se dalo následně reflektovat s významem psychické podpory. Orientace v 

relevantní české i zahraniční bibliografii, včetně empirických studií je na dobré úrovni.  

V empirické části studentka prokázala bazální znalost metodologického zázemí, i 

přiměřenou míru úrovně prezentace dat, jejich postupnou kategorizaci, interpretaci v souladu 

s kritérii kladenými na kvalitativně orientovaný výzkumný design. Výzkumné sondy se 

zúčastnilo celkem 12 matek, ve věku 21 až 37 let. Z časového hlediska šlo o retrospektivní 

studii, kdy se účastnice vyjadřovaly k událostem a prožitkům z nedávné minulosti. Jako 

základní metodu sběru dat autorka zvolila polostrukturovaný rozhovor. K vytyčeným cílům 

práce je volba metodologických nástrojů adekvátní.  

Výslednou práci s daty hodnotím jako standardní. Autorka strukturuje jednotlivé kategorie 

posloupně, čtenář se v textu dobře orientuje. Výběr ukázek z rozhovorů, které jednotlivé 

subkategorie ilustrují, jsou vhodné a citlivě vybrané. Studentce se podařilo zachytit a 

interpretovat jednotlivé podoby a formy psychosociální podpory během těhotenství s 

akcentem na vyústění během doby porodu dítěte. Popisované výsledky vnímám jako 

zajímavé, zachycují i možné negativní aspekty, nenaplněná očekávání, apod. Aspirace na 

zakotvenou teorii však nebyly zcela naplněny, předložený text představuje spíše kvalitně 

provedenou obsahovou analýzu datového materiálu.   

V diskuzi se studentka patřičně zamýšlí nad možnými nedostatky a limity své sondy, ale i 

sebereflexí v roli badatelky (studentka se během zpracování dat sama stala matkou). Svá 

zjištění reflektuje a komparuje s obdobnými výzkumnými projekty i dalšími zdroji.  

Z jazykového hlediska je práce psaná srozumitelně, s adekvátní odbornou dikcí. Byť je 

psaná ve slovenském jazyce, český čtenář se dobře orientuje. Ocenit lze také bohatý aparát 

poznámek pod čarou. Vážnější gramatické chyby či překlepy jsem nezaznamenala. Po 

formální stránce mám drobné připomínky k citačním normám. V závěrečném seznamu 

literatury nejsou některé zdroje uvedeny jednotně podle stejné citační normy, v textu jsem 

zaznamenala místy nejednotnost u spoluautorů (např. s.14  Macků, Macků na jiném místě téže 

strany  Macků a Macků), některé sekundární citace jsou také nepřesné.  



 

Otázky k diskuzi u obhajoby: 

1, V textu je zmíněno téma tzv. porodních plánů. Autorka se zde zajímavě zamýšlí nad 

sémantickými konotacemi "plánu" pro zdravotnické pracovníky. Napadají ji další názvy, jak 

by se tyto dokumenty mohly jmenovat, aby byly pro personál nemocnice, ale i samotné 

rodiče, výhodnější pro komunikaci?  

 

2, Mohla by studentka prezentovat i nějaké empirické studie, které sledovaly hodnocení, 

význam doprovázejících osob u porodu ze strany zdravotnického personálu?  

 

3, Jak  a v čem se lišilo očekávání žen od podpory před samotným porodem a jaká byla 

následná reflexe - v čem se lišilo očekávání od reality?  

 

U Márie lze pozitivně hodnotit samostatnost a rychlou orientaci při uchopování tématu, 

realizaci výzkumného šetření i samotného zpracování dat.  Studentka během spolupráce 

změnila formu studia z prezenčního na individuální studijní plán, vzhledem k rodičovství. I z 

tohoto důvodu nebylo realizováno mnoho osobních konzultací, převažovaly korespondenční. 

Na mé podněty a připomínky však vždy reagovala flexibilně, text postupně nabíral 

kvalitativních změn. Některým nedostatkům se mohla vyhnout včasnější závěrečnou 

korekturou.  

 

Práce naplňuje parametry pro daný typ absolventské práce, je dodržen požadovaný rozsah 

textu a obsahuje veškeré povinné součásti práce.  

 

 

  

Diplomovou práci Bc. Márie Juristové  doporučuji k obhajobě.  

 

 

  

V Praze dne 10. 1. 2015     PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.  

 

 

 

 

 

 

 


