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Téma a cíl práce
Autorka zpracovala svou bakalářskou práci na téma alternativních možností k umělému přerušení
těhotenství a specificky se věnovala situaci ve městě Havířov, kde žije. Ve své práci si klade za cíl
vysvětlit, proč jsou alternativy k umělému přerušení těhotenství nezbytné, zmapovat situaci v této
oblasti v Havířově, inspirovat se podněty z jiných měst a navrhnout, které by se daly v Havířově
využít. Všem těmto tématům se autorka postupně věnovala, cíl práce byl tedy naplněn. 

Obsah práce
Autorka ve své práci  vycházela jak z odborných pramenů, tak z osobních rozhovorů. V teoretické
části nejdříve definuje pojem potrat, věnuje se statistickým údajům z ČR a platné legislativní úpravě
včetně souvisejících mezinárodních dokumentů, kde poukazuje na určité rozpory. Dále se věnuje
různým  pohledům  na  otázku  definice  počátku  lidského  života  a  popisuje  základní  argumenty
odpůrců a zastánců potratů. Oceňuji, že kromě křesťanského pohledu přináší i židovské pojetí této
problematiky. Přes popis fyzických a psychických následků potratu se autorka dostává k tématu
alternativních možností k umělému přerušení těhotenství. Práce je doplněna o terénní výzkum, kde
autorka  podrobně  a  přehledně  mapuje  situaci  v  Havířově  a  formou  polo-strukturovaného
telefonního  rozhovoru  zjišťuje,  jaké  zkušenosti  mají  relevantně  zaměřené  organizace  působící
v jiných městech. Významným bodem práce je snaha o posouzení ne zcela jednoznačných výsledků
z  výzkumu  a  snaha  o  praktický  výstup  práce.  Co  se  týče  návrhů  autorky,  jak  zlepšit  situaci
v Havířově a inspirovat se podněty odjinud, ocenila bych více strukturovaný výstup.

Forma a struktura práce
Práce je přehledná a čtivá, rozčleněná do kapitol a logicky strukturovaná. Po formální stránce je
v pořádku  včetně  adekvátního  množství  citovaných  zdrojů.  Vytkla  bych  pouze  občasné  chyby
v interpunkci a stylistice (nevhodné použití určitých slovních druhů na počátku věty).

Závěr
Práci  hodnotím  celkově  jako  dobře  zpracovanou,  prokazuje  schopnost  autorky  pracovat
s odbornými  texty,  orientovat  se  v  problematice  z  komplexního  pohledu  a  přinášet  vlastní
interpretace.   Oceňuji  také  zřejmé osobní  zaujetí  a  snahu o praktický výstup.  Práci  doporučuji
k obhajobě se známkou A – výtečně.

MUDr. Petra Mizurová
Ve Skřivanech, 25.8. 2016



Otázky k obhajobě:
1. Zmiňujete inspiraci z Německa a vyslovujete obavu, že by takovýto nástroj („povinné interrupční
poradenství) mohl vést k pocitu manipulace a zatvrzení se vůči pomoci. Jakým způsobem by se toto
riziko dalo minimalizovat? Vnímáte tento přístup jak přenositelný do českého prostředí?

2. Poradnám, které na rozdíl od organizace „Aqua vitae“ nemají dost klientek, doporučujete více
zaměřovat svoji pozornost na informovanost a spolupráci s městem a gynekology. Domníváte se, že
by to bylo dostačující nebo vnímáte ještě další důvody, které jsou příčinou tak výrazného rozdílu
v zájmu klientek?


