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Oponentský posudek 

 

 

 

na doktorandskou dizertační práci Mgr. Evy Vachkové, studentky doktorského studijního 

programu Hygiena a preventivní lékařství  na LF UK v Hradci Králové zpracovanou na téma: 

„ Kvalita života žen v období těhotenství “. 

 

Formální hodnocení: 

Předložená dizertační práce Mgr. Evy Vachkové má 233 stran textu, včetně názorných 

tabulek, obrázků a grafů, které adekvátně ilustrují výsledky výzkumu. Dizertace je 

koncipována dle vyhlášky a je členěna do jednotlivých kapitol. Celá práce je pečlivě 

zpracována, nalezl jsem pouze minimum překlepů či formálních chyb. 

 Abecedně  uspořádaný seznam použitých zkratek s podrobným vysvětlením usnadňuje 

orientaci v textu. Autorka celkem uvádí 166 citací víceméně recentní, správně citované 

literatury.  

Přehled současného stavu vědomostí je logicky strukturován a je ucelený. Cíle dizertační 

práce jsou stručně a jasně formulovány. Vlastní práce je klasicky členěna na část teoretickou  

a kapitoly týkající vlastní výzkumné činnosti. 

Studentka zvolil pro zpracování zadaných cílů adekvátní metodiku, včetně dobře vybraného 

dotazníku. Výtěžnost informací z experimentálního materiálu je dostatečná, statistické 

zpracování považuji za adekvátní a velmi precizně provedené. Dizertační práce přinesla nové 

poznatky v oblasti pohledu na kvalitu života žen v období těhotenství a jednoznačně  splnila 

stanovené cíle. Při porovnání publikovaných výsledků s literárními údaji nemám 

podstatnějších připomínek a považuji diskusi za korektní  dobře formulovanou. Práce 

Mgr.Evy Vachkové má význam jak pro obory preventivního lékařství,porodnictví a 

gynekologie, tak pro ostatní obory setkávající se s těhotnými. 

 

Práce je nezvykle rozsáhlá pojetím zejména teoretické části, nicméně i tato část přináší čtenáři 

velmi cenné informace. Je psána jazykem ne zcela běžným pro dizertační práce v přírodních 

vědách, avšak je čtivá, bez gramatických chyb. 

 

 

 

Na autorku mám tyto dotazy:  

 

1. Mohla by jste blíže specifikovat soubor žen zařazených do výzkumu. Konkrétněji – 

jsou mezi nimi pacientky, jejichž těhotenství dopadla neúspěšně, mají nějakou komorbiditu / 

např diabetes / ? 

2. Jakým způsobem lze, dle autorky, využít získaných informací pro změnu či úpravu 

stadardní prenatální péče v ambulancích praktických gynekologů ? 

3. Hraje dle autorky nějakou roli v posuzování kvality života také kvalita prenatální péče, 

resp. jak je těhotná spokojena s poskytovanou zdravotní péčí ? 
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Dizertační práce jednoznačně splnila svůj cíl. Výsledky byly průběžně publikovány a 

odpřednášeny. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že Mgr Eva Vachková je schopna 

správně a samostatně vědecky pracovat. 

Dizertační práci hodnotím kladně a doporučuji práci k obhajobě. Na základě úspěšné 

obhajoby doporučuji Mgr. Evě Vachkové udělení akademického titulu doktor ve zkratce 

Ph.D dle §47 Zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne 14.4. 2014 
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