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Autorka, Nicole Cenigrová, se ve své bakalářské práci zaměřuje na téma prožívání 

těhotenství a porodu u matek, a to s různým časovým odstupem od této zkušenosti. Jedná se o 

problematiku, které je v posledních desetiletích věnována velká pozornost laické i odborné 

veřejnosti. Dnes již málokdo pochybuje o tom, že emoční vyladění matky na očekávaného 

potomka a dobře či alespoň přijatelně prožívaný průběh těhotenství a porodu mohou hrát 

významnou roli na utvářející se vztah matky k dítěti, ani o tom, že tímto způsobem může být 

ovlivněn i psychický vývoj dítěte. Analýza této životní etapy z pohledu matek je jednou 

z klíčových cest k hlubšímu porozumění této problematice.    

Bakalářská práce je koncipována do dvou částí, části teoretické a praktické. Teoretická část 

je strukturována do čtyř hlavních kapitol. Autorka v nich popisuje specifika každého trimestru 

těhotenství, utváření smyslových orgánů a počátky jejich činnosti, průběh a druhy porodů a 

období po porodu.  

Kapitoly teoretické části na sebe logicky navazují. Není však jasné, proč se autorka ve třetí 

kapitole zaměřila právě na rozvoj vnímání. Z hlediska vztahu mezi matkou a dítětem jde jen o 

jednu z cest, jejichž prostřednictvím dochází k jejich vzájemnému ovlivňování. Na tomto místě 

by čtenář očekával např. i nějaké poznatky z neuropsychologie a endokrinologie vztahující se 

k prožívání matky a dítěte.  

Celkově je na místě konstatovat, že tato část obsahuje poměrně málo informací, které by 

nebyly obecně známé. Odbornější a detailnější údaje by autorka získala, kdyby mezi informační 

zdroje zahrnula i odbornější, specifičtěji zaměřenou literaturu. V textu práce čerpá z pouhých 11 

informačních zdrojů, víceméně z vysokoškolských učebnic a z několika elektronických textů. 

Absentují odbornější publikace, odborné a výzkumné stati i jakýkoli zahraniční zdroj. Ani 

literárních odkazů v práci není příliš mnoho, text místy budí dojem výpisků z jednoho zdroje 

(např. s. 20-24).  

Se skladbou zvolené bibliografie souvisí i některé neodborné a nepřesné formulace, které 

by se v odborném textu neměly vyskytovat. Např. na s. 16 autorka uvádí, že je termín porodu na 

rozhodnutí dítěte. Na druhou stranu je však zapotřebí uvést, že text je psán s velkou citlivostí, 

čtivě a má poměrně dobrou jazykovou úroveň.     

Praktická část je založena na rozhovorech uskutečněných s devíti ženami. Autorka 

formulovala několik cílů, které se na základě získaného kvalitativního materiálu pokusila naplnit. 

Většina cílů je formulována realisticky, s výjimkou třetího cíle (zjistit, zda je těhotenství pouze 

příjemné období, nebo jestli se s ním pojí i problémy). Vzhledem k předchozím poznatkům 

uvedeným v teorii je tato otázka již předem zodpovězena, a je tedy bezpředmětná.  

Základním problémem praktické části je chybějící metodologie týkající se způsobu 

vyhodnocení dat. Autorka vyhodnocuje nashromážděný materiál značně intuitivně a dopouští se 

zde mnoha nepřesností. Některá tvrzení jsou zcela nepodložená, resp. nevyplývají ze získaných 

dat (např. na s. 38: „…Budoucí babičky mají plno síly a elánu a velmi se těší na vnoučata a na 

pomoc…“). Nelogické je také tvrzení uvedené v Závěru práce, týkající se žen, které rodily před 

18 lety a popisují své zkušenosti komplexněji než ženy s menším časovým odstupem od 



zkušenosti porodu. Podle autorky vypovídá větší komplexita popisu porodu u starších žen o tom, 

že je jejich pohled zkreslující. Zkreslení může být dáno velkým časovým odstupem, avšak 

komplexní popis vlastního zážitku by poukazoval spíše na větší objektivitu. Dalším problémem 

je chybějící část diskuse, v níž by autorka porovnala své nálezy s cíli výzkumu (formulovanými 

jako výzkumné otázky, které však práce taktéž postrádá). Poněkud nesystematicky je tato 

syntetická část práce alespoň rámcově zmíněna v závěru práce. Závěr ovšem má sloužit k jinému 

účelu, měl by být celkovým shrnutím obou částí práce.  

Poslední připomínka se týká zmiňovaného vztahu matek k dětem v případě neplánovaného 

těhotenství. Autorka uvádí, že tyto matky nakonec prožívaly sledované období i vztah k dítěti 

obdobným způsobem jako matky v případě plánovaného těhotenství. Je otázkou, jakým 

způsobem v tomto případě autorka eliminovala riziko efektu sociální žádoucnosti (desirability). 

Tento zásadní limit výzkumu mohl zároveň negativně ovlivnit i další nálezy, zejména proto, že 

výzkumný soubor tvořily autorčiny kamarádky.  

 

    

Závěr: Předložená bakalářská práce se zaměřuje na vysoce aktuální téma. Autorka je 

zpracovala čtivě, s velkou citlivostí a dospívá k některým zajímavým poznatkům. Nepříliš 

vhodná volba informačních zdrojů, metodologický deficit a různé koncepční i informační 

nedostatky však pro práci představují podstatné limity. Vzhledem k uvedenému ji hodnotím 

klasifikačním stupněm:      

 

„dobře“        Doc. Pavlína Janošová, Ph.D. 
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