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Posudek dizertační práce Mgr. Lea Takacs: Psychosociální aspekty 
porodní a poporodní péče. FF  UK, Praha, 2016 
 
Autorka se v teoretické části odevzdané dizertační práce soustředila na 
aktuální diskusi ohledně spokojenosti rodiček s porodní péčí. Na základě 
prostudování relevantní a rozsáhlé literatury k tématu pak vytvořila 
východiska ke zkoumání spokojenosti v rámci empirické části práce. Za 
základní považuji její rozdělení spokojenosti na spokojenost s porodem a 
spokojenost s perinatální péčí jako dva odlišné fenomény, které jsou ovšem  
ve většině citovaných výzkumů směšovány. Toto pak může být příčinou 
rozporů ve výzkumech, zvláště pak v uváděných odlišnostech v odpovědích 
českých a zahraničních respondentek. Autorka přitom v teoretické části práce 
částečně vychází ze své publikace, kterou se spoluautorkami založila na 
vlastním výzkumu spokojenosti rodiček v českých porodnicích.  Autorka 
poskytuje přehled recentních výzkumů, především pak výzkumů zahraničních. 
Tuto část považuji za přehlednou, odborně přínosnou a velmi dobře 
zpracovanou.  
 
Ve výzkumné části autorka předkládá výsledky z vlastního rozsáhlého 
výzkumu založeného na dotaznících před a v určité době po porodu a na 
ukazatelích získaných ze zdravotnické dokumentace rodiček. Předností je 
velký soubor zkoumaných žen, za určitý problém však považuji velmi velké 
množství zkoumaných proměnných, a to s rozdělením u tří skupin rodiček 
stanovených autorkou (respondentek s vaginálním porodem, akutním SC a 
plánovaným SC), s rozdělením na spokojenost s perinatální péčí a 
s porodem, s rozdělením na více druhů ukazatelů (zvlášť dimenze a 
determinanty spokojenosti), a nakonec s rozdělením na biomedicínské, resp. 
psychosociální aspekty spokojenosti. Výsledky jsou pak četné, interagují, 
někdy se v nich čtenář orientuje obtížněji. Ve výsledcích jsou pak uvedeny i 
údaje, které neplynou z publikovaných výsledků (např. analýza interakcí 
v kapitole 9.10), někdy není jasný výběr faktorů (proč je věk pod 30 let 
rizikovým psychosociálním faktorem? – většina žen snad dosud rodí dříve než 
ve 30 letech, i když trend ke zvyšování věku žen při prvním porodu je jasný). 
Závěr je však celkem pregnantní a smysluplný a ukazuje, že pro spokojenost 
s péčí jsou nejdůležitější psychosociální aspekty, zejména interpersonální 
vztahy (vstřícný přístup personálu a emoční podpora), zatímco pro 
spokojenost s porodem průběh porodu (hlavně porodní bolest) a z 
psychosociálních aspektů zejména možnost podílet na rozhodování o poloze 
a informovanost. Statistické zpracování údajů je přitom adekvátní. 
 
Oceňuji citační aparát a rozsáhlý seznam citovaných prací, kde se autorka 
téměř nevyhnula chybám (nepovažuji za podstatné nesjednocené uvádění 
časopiseckých zdrojů – někde zkratkou časopisu, někde v plném znění, 
někde správně s velkými písmeny v názvu, někde ne). Ovšem uvítal bych 
rozsáhlejší a lépe zpracovanou diskusní část práce, která by měla důkladněji 
srovnat získané výsledky s pracemi zahraničních i domácích autorů. Autorka 
spíše v diskusi i v závěru práce opakuje základní zjištění, které uvádí už 
předtím v části výsledkové.  
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Práce však i přes uvedené námitky přináší nové vědecké poznatky ve 
zkoumané oblasti. Mapuje vyčerpávajícím způsobem zkoumanou 
problematiku  a naznačuje možné směry dalšího zkvalitnění péče v rámci 
českého porodnictví.  
 
Závěrem konstatuji, že autorka ve své dizertační práci prokázala kromě 
samostatné schopnosti vědecké výzkumné práce i výbornou schopnost práce 
s literaturou, velmi dobrou orientaci v problematice a velmi dobrou schopnost 
formulace vlastních názorů.  
 
Práce splňuje požadavky standardně kladené na dizertační práci. Její práci 
proto k obhajobě 
 
                                                   d o p o r u č u j i 
 
a navrhuji klasifikaci prospěla. 
 
 
V Praze, 19.7.2016                                    Prof. PhDr. Petr Weiss,PhD., DSc. 


