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Autorka předkládá práci, která se v návaznosti na diskutované téma 

psychosociálních aspektů porodnické péče věnuje především péči respektující 

přirozené procesy. Práci odevzdává podruhé, přičemž byla přepracována a rozšířena 

přehledová část diplomové práce. Autorka se rozhodla výzkum nerozšiřovat 

vzhledem k životním okolnostem i faktu, že sledovaná porodnice byla uzavřena. 

Výzkumné části by rozšíření nebo přepracování prospělo, ale i tak považuji výzkum 

za dostatečný pro obhajobu práce.  

V teoretické části čerpá autorka vyrovnanou měrou z česky i anglicky psaných 

zdrojů. Oproti první verzi doplnila především zahraniční zdroje. Převážně jde o 

čerstvé publikace z posledních deseti let, což souvisí i se zvýšenou výzkumnou 

aktivitou v souladu s obnoveným zájmem o psychosociální aspekty porodnické péče 

po roce 2000. Po formální stránce je text zpracován korektně, informace jsou 

důsledně citovány.  

Autorka uvádí do tématu zeširoka a začíná představením psychických změn 

v těhotenství. Tyto změny mají dopad na přípravu na porod a představují vstupní 

podmínky pro vnímání porodu. Kapitola o přístupu k porodům seznamuje především 

s dílem porodníků a dalších odborníků, kteří usilovali či usilují o změnu porodnické 

péče. Nejsou tu uvedeni zástupci klasického proudu, u kterých bychom ovšem výroky 

o psychosociálních aspektech porodu hledali hůře.  Některé z výzkumů tohoto 

proudu jsou uvedeny v kapitole 1.2.2. – citované výzkumy jsou orientované hlavně 

na rozdíly psychologických aspektů sekce a vaginálního porodu. Od nastavení 

porodní péče se také odvíjí, jakým způsobem probíhá první kontakt matky a dítěte.  

Kapitoly o potřebách rodičky a zdrojích prožívaného stresu, resp. faktorech 

jeho mírnění, jdou k podstatě hodně zeširoka od obecných tvrzení. Autorka však 

obecné poznatky uvádí do kontextu psychologických potřeb rodičky a tak lze tyto 

pasáže přijmout.  

Další velkou kapitolou jsou sociokulturní aspekty perinatální péče. Ty hrají 

důležitou roli v rozhodování společnosti, jaké prostředí pro porod bude považovat za 

optimální. Při čtení textu s odstupem vnímám podobně jako u předchozích kapitol 

přítomnost méně specifických informací (např. str.56), které ale nakonec tématu 



práce přispívají. Tedy nevadí, že zde tyto informace jsou, ale text by se bez těchto 

částí patrně obešel. V kapitolách o současném stavu českého porodnictví a návrzích 

ke změně stavu autorka dobře pokryla dostupné české zdroje. V kapitole o 

psychosociálních aspektech perinatální péče zůstaly dominantním zdrojem publikace 

Takacs a spoluautorů, které autorka práce doplnila o další autory.  

Pro nalezení odpovědi na výzkumnou otázku volila autorka po konzultacích 

existující metodu KLI-P. Získaný výzkumný vzorek je pro daný typ výzkumu 

minimální, ale ještě dostačující. Statistiky jsou provedeny korektně a přehledně 

uvedeny. Výsledky výzkumu v souladu s očekáváním potvrzují příznivé vnímání 

psychosociálního klimatu ve sledované malé porodnici. Výsledky jsou korektně 

diskutovány. Tyto výsledky potvrzují, že ženy reflektují pozitivně vstřícné 

psychosociální klima, které umožňuje prostředí malé porodnice s jasně 

deklarovanými hodnotami péče a kvality komunikace s rodičkami.  

Předložený text splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto práci 

doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře.  
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