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Přínos diplomové práce studentky Veroniky Cuřínové, pro kterou si autorka vybrala
originální a aktuální téma domácích porodů, spočívá ve srovnání rámování domácích a
nemocničních porodů v médiích i veřejné politice.
Cíl práce, kterým je „zjistit, jak je ve veřejné politice a v médiích rámována problematika
domácích porodů“ (str. 5), byl naplněn. V dílčích cílech se pak autorka zaměřuje na
aktéry, veřejnou politiku i na osobní zkušenosti rodiček.
Vhodně si autorka zvolila teoretická východiska, kdy pracuje s teorií framingu. Dále tuto
teorii doplnila konceptem lidských práv, kde diskutuje nesoulad přístupů k právům matky
a dítěte. Autorka také poukazuje na dva rozdílné diskurzy ve vztahu k domácím porodům,
konkrétně medicínský a alternativní přirozený přístup. S těmito východisky pak v
analytické části cíleně pracuje a prokazuje svou nejen schopnost pracovat s odborným
textem, ale i reflektovat získané poznatky.
Samotný výzkum autorka postavila na kvalitativním přístupu, konkrétně pak na šesti
rozhovorech s rodičkami a na diskurzivní analýze za tříleté období od roku 2014. Další
metodou pak byla analýza jednání aktérů, kdy autorka už v metodologické části nabídla
rychlou analýzu aktérů pro jejich prvotní identifikaci (str. 16-19). Oceňuji, že autorka si je
sama vědoma limitů této metody a zároveň se snaží tyto limity snížit zdůvodněním svého
bodového hodnocení zájmů, postojů a moci. Zároveň autorka přiznává i své vlastní
hodnotové východisko, které může ovlivnit její přístup k dané problematice. Shrnutí cílů,
výzkumných otázek a metod najdeme v přehledné tabulce (str. 20).
Stěžejní částí práce jsou šestá a sedmá kapitola, které představují výsledky analýzy. Za
přínosné považuji identifikaci bariér plynoucích z legislativní úpravy domácích porodů
včetně zmapování právního postavení porodní asistentky a ověření těchto bariér v rámci
rozhovorů. Zajímavá je i krátká kapitola věnovaná, na základě zahraničních zkušeností,
návrhu možností, jak danou situaci zlepšit a vyjasnit (str. 30-32). V rámci analýzy dále
autorka rozdělila medicínský diskurz, diskurz masových médií, který dle jejího zjištění
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 / iss.fsv.cuni.cz / vera.tomandlova@fsv.cuni.cz / +420 251 080 455

www.fsv.cuni.cz
1/2

odráží silně medicínský diskurz, a diskurz alternativních médií. Pro ilustraci masového
přístupu autorka využila kauzu Königsmarkové. Autorka své výsledky konfrontuje i
s výsledky jiné diplomantky (str.64). Rámování domácích porodů médii pak shrnuje i
v přehledné tabulce v příloze.
Struktura celé práce je logická a přehledná. Autorka se ve své práci opírá o klíčové české
i zahraniční zdroje, v práci prokazuje výbornou stylistickou dovednost, text je správně
zformátovaný a citace odpovídají normě. Autorka ke zpracování diplomové práce
přistupovala zodpovědně, na konzultace přicházela připravená a se svými nápady.

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji
známkou „výborně“.
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