
Posudek oponenta disertační práce   

Oponent: MUDr. Blanka Vavřinková, CSc.  

Název práce: Psychosociální aspekty porodní a poporodní péče 

Autor práce: Mgr. Lea Takacs 

Školitel: PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. 

předkládané v roce 2016  na Katedře psychologie Filosofické fakulty University Karlovy  

 

 

 Celkové zhodnocení disertační práce   

Autorka se ve své práci zaměřuje na velmi aktuální téma spokojenosti konzumentek zdravotní 

péče a to konkrétně v oblasti perinatální péče. V této oblasti dosahuje Česká republika již 

dlouhodobě velmi kvalitních výsledků z hlediska objektivních parametrů založených na 

statisticky zpracovaných perinatálních ukazatelích, jako jsou mortalita a morbidita. Vzhledem 

k tomu, že perinatální mortalita i mateřská mortalita jsou v našich podmínkách dlouhodobě na 

velmi nízké úrovni, dostávají se do popředí zájmu i preference a potřeby rodiček a jejich 

hodnocení psychosociálního klimatu v českém porodnictví. Autorka s tomuto tématu věnuje 

dlouhodobě, o čemž svědčí celá řada předchozích publikací. 

Diplomová práce je zpracovaná na velmi vysoké úrovni. Autorka zvolila tradiční strukturu 

práce, tj. rozdělení na teoretickou a praktickou, v tomto případě empirickou část. Vzhledem k 

tématu práce je nutné ocenit, že teoretická část je maximálně obsažná. Velkou pozornost 

věnovala autorka srovnání jednotlivých teorií pacientské spokojenosti, které byly doposud 

užívány v předchozích výzkumech, poukázala na jejich přednosti a případné nedostatky 

ovlivňující výzkum.  Analýza jednotlivých teorií je pro autorku zdrojem k navržení vhodného 

modelu spokojenosti jako východiska pro vytváření dotazníkových nástrojů. Dále oceňuji, že 

autorka poukazuje na vztah spokojenosti s péčí a osobnostních charakteristik pacientek a 

význam psychosociálních aspektů. Odděleně se věnuje spokojenosti s prenatální péčí a 

spokojenosti s porodem a poukazuje na rozdílné faktory, které tuto spokojenost ovlivňují. 

Soubor oslovených pacientek je dostatečný, je sledováno velké množství proměnných  a 

výsledky jsou zpracovány poměrně složitou statistickou analýzou.Výsledky této práce se 



mohou stát významným zdrojem podnětů při snaze o zlepšování psychosociálního klimatu 

českých porodnic. 

Formální náležitosti práce a úprava  

Autor ve své diplomové práci dodržel veškeré požadavky na formální náležitosti práce včetně 

úpravy. Vyzvednout je nutné zejména velmi bohatý seznam zdrojů, ze kterých byly poznatky 

čerpány, bezchybnou úpravu a prakticky absenci překlepů a chyb. 

   

V. Závěr    

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě a při splnění požadavků doktorského studijního programu  předběžně 

doporučuji ke klasifikaci -  prospěla 
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