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   Hlavním cílem magisterské práce je zaměření se na spokojenost klientů s pořádání 

předporodních kurzů a jejich pozitivního významu nejen pro budoucí rodičky. V 

úvodu není jasně hlavní cíl specifikován, s ohledem na co je v závěru práce 

reagováno. Pozitivní je skutečnost, že řešená problematika je popsána s detailní 

znalostí prostředí. 

   Struktura práce byla zvolena vhodně a logicky vede od obecnějších popisných 

údajů ke konkrétním závěrům. Po formální stránce má práce dobrou úroveň, je 

čtivá a obsahuje potřebné formální náležitosti např. poděkování, abstrakta 

v českém i anglickém jazyce, klíčová slova, číslovaný seznam bibliografických 

odkazů, který čítá 79 položek a svědčí o tom, že autorka prostudovala nejen 

reprezentativní literaturu vztahující se k dané problematice, ale i další odkazy jsou 

v dostatečném měřítku (legislativní a elektronické zdroje). 



   Práce, která má 92 stran a 3 přílohy, je standardně členěna na část teoretickou a 

empirickou. Z textu je patrno, že autorka má běžně používanou terminologii plně 

zažitou. Struktura práce je v souladu s konečným zadáním, odpovídá charakteru 

řešené problematiky, vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob 

citací. 

Magisterská práce má dvě hlavní části – teoretickou a praktickou 

   Struktura práce byla zvolena vhodně a logicky vede od obecnějších popisných 

údajů ke konkrétním závěrům. Magisterská práce se skládá z úvodu, dvou hlavních 

částí – teoretické, empirické a závěru. Autorka jak teoretickou tak i empirickou část 

práce rozdělila do několika samostatných logických kapitol.  

   V teoretické části autorka správně popisuje, co vlastně edukační proces je a jeho 

metody. Dále popisuje předporodní přípravu, kde správně zdůrazňuje, že edukace by 

se neměla týkat jenom samotné rodičky, ale i partnera a popřípadě i rodičů a hlavě 

seznámení se s prostředím porodního sálu. Tím vším se sníží strach z porodu, který 

hraje velkou roli při porodních bolestech. Dobře rozebrala historii a vývoj 

předporodní přípravy (přítomnost, či nepřítomnost otce u porodu). V dalších dvou 

kapitolách se věnuje teorii řízení změny a marketingu. 

   Ve vlastní empirické části práce autorka popisuje vznik předporodních kurzů 

v Thomayerově nemocnici. Srovnává zde předporodní kurzy v Anglii, Francii a 

Německu a kurzy na různých místech v Praze. Výhodou kurzů v Thomayerově 

nemocnici je, že se netýkají pouze porodu, ale i šestinedělí a péči o novorozence, což 

se nedá říci o většině předporodních kurzů. Dále se autorka věnuje svému 

výzkumnému cíli, jehož cílem bylo zjištění spokojenosti návštěvníků předporodních 

kurzů. Samotnou výzkumnou část práce lze hodnotit kladně i z pohledu neznalého 

prostředí a problematiky.  

 

   Autorce se posléze podařilo zvolená témata ohraničit alespoň do té míry, že vznikl 

celkem přehledný text. Práce nemá velký význam metodologický, ani se autorce přes 

zjevně pilnou práci a praktické zkušenosti nemohlo v rámci této práce podařit 

důkladně shrnout podstatná zjištění z rozsáhlé literatury a problematiky o tématu. 

Spíše si vybírala opory pro své vlastní názory. S odkazy však pracovala správně, 

svůj záměr vysvětlila a téma udržela v přijatelném rámci.  

    



   V závěru autorka více méně reaguje pouze na výzkum, který sama provedla. Zde 

bych očekával obsáhlejší doporučení, které by více odpovídaly názvu práce „řízení 

změny v procesu rozšiřování nabídky prenatálních kurzů“. 

  

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře (mínus). 

 

   otázka č. 1  

   Jaké specifické problémy bude muset zvládat Vaše organizace v případě Vámi 

navrhovaných opatření vyplývajících z provedeného výzkumu (uveďte praktické 

náměty pro motivování zaměstnanců při aplikaci Vámi navrhovaných změn)? 

 

   otázka č. 2 

   Změna je něco, co je dané pro většinu organizací. Podcenění role lidského činitele 

v procesu změny je jedním z nejkritičtějších bodů tohoto procesu. Jmenujte příklad 

změny (významné), na které jste se osobně podílela, popište její typ, případně jak jste 

ji řídila. Měla tato změna dopad na výkonnost Vaší organizace – oddělení? 

 

Milan Trpišovský 


