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Průběh obhajoby:
Obhajobu zahájil a řídil předseda oborové rady prof. Fiala. Nejprve byly probrány formální
náležitosti obhajoby. Byla představena uchazečka, oborová rada vyslechla stanovisko školicího
pracoviště, stanovisko školitele, stanovisko oborové rady. Poté byla uchazečka vyzvána, aby
oborovou radu seznámila s podstatou své disertace a s hlavními vědeckými výsledky. Předseda
oborové rady konstatoval, že nepřišly žádné připomínky k obhajobě práce. Následovalo vystoupení
oponentů, kteří přednesli své posudky. Uchazečka zodpověděla dotazy a připomínky, které
v posudcích zazněly a oba oponenti vyjádřili spokojenost s kvalitou odpovědí.
V obecné diskusi pak uchazečka zcela zodpověděla následující dotazy: Prof. Kassa: Proč byl zvolen
pro dotazování matek po porodu právě interval 6-8 měsíců? Není určitý rozpor mezi nálezy ve II.
trimestru těhotenství (pokles fyzického zdraví versus nejvyšší pociťovaná kvalita života)? Doc.
Borská: Byly vzaty v úvahu tyto důležité rozdíly: věk těhotných žen, prvorodičky versus
vícerodičky? Objevovaly se rozdílné obtíže u starších rodiček oproti mladším rodičkám? Byl rozdíl
v prožívané kvalitě života u žen, které porodily dítě v termínu a žen, které porodily dítě předčasně?

Prof. Bencko: Existovaly rozdíly v míře stresu mezi ženami, pokud jde o chtěné a nechtěné
těhotenství a rozdíly mezi vdanými těhotnými a svobodnými? Doc. Borská: Byly pozorovány
nějaké rozdíly v prožívané kvalitě života mezi těhotnými ženami, které předtím prodělaly potrat
a ženami, které tuto stresující událost nikdy neprožily? Prof. Chlíbek: Proč se v práci mluví o
tom, že vznikla nová screeningová metoda, když se u žen s fyziologickým těhotenstvím očekává
vysoká kvalita života?
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