
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Nicole Ceningerové „Prožívání těhotenství a 

porodu u matek prvorodiček.“ 

 

Práce má odpovídající rozsah a je obvyklým způsobem rozdělena na teoretický úvod a 

praktickou část. Téma práce odpovídá profesnímu zaměření autorky jen ze širšího pohledu, 

ale je akceptovatelné. 

 

Autorka v úvodu vysvětluje volbu daného tématu a lze říci, že jde o nejzdařilejší kapitolu její 

práce. Teoretická část je příliš zúžená, je věnována pouze popisu průběhu těhotenství a 

porodu, chybí zde pojednání o vlivu životní situace matky nebo o působení různých 

sociálních faktorů na psychický stav matky. Naopak vývoj plodu s pocity matky souvisí jen 

částečně a z hlediska zaměření práce je tato kapitola zbytečná. 

 

Praktická část je adekvátně členěna, autorka vymezuje cíle své práce jimiž je hlavně zjištění, 

jak budoucí matky prožívají své těhotenství a zda, případně jak se po uplynutí několika let 

mění jejich vzpomínky na tuto životní fázi. Zkoumaná skupina byla pro účely bakalářské 

práce dostatečně velká a vzhledem ke stanoveným cílům práce i adekvátně diferencovaná 

z hlediska věku. 

 

Metoda výzkumu, jíž byl semistrukturovaný rozhovor, byla vhodně zvolena. Počet otázek byl 

dostatečný a jejich zaměření odpovídalo cíli práce. Popis způsobu provedení výzkumu 

odpovídá požadavkům. 

 

Velmi důležitou kapitolou je prezentace výsledků výzkumu a jejich interpretace. Doplnění 

textu citacemi odpovědí respondentek je vhodné, protože přispívá k lepšímu porozumění 

jejich zkušenostem a prožitkům. V další části textu autorka shrnuje získané poznatky a snaží 

se je zobecnit. Praktická část je zdařilejší než teoretický úvod a i když nepřináší zásadně nové 

poznatky, představuje plastické vylíčení důležitých aspektů v životě těhotné ženy, jejích 

zkušeností a představ o dalším životě. Zajímavé je i líčení prožitků z porodu a doby těsně po 

narození dítěte. Závěr je spíše shrnutím celé práce a jen jeho malá část je věnována získaným 

výsledkům a jejich významu. 

 

Autorka využila jen několik zdrojů odborné literatury. 

 

Předložená bakalářská práce má určité nedostatky a splňuje pouze základní požadavky, ale i 

přesto ji doporučuji k obhajobě.  
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