
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Hany Bardoňové:
Trendy vícečetných porodů v České republice a Evropě

Předkládaná bakalářská práce se zabývá ana|ýzou trendů a struktur vícečetných

těhotenství včetně studia jejich podmíněností a rizik' V dnešní době je téma vícečetných

porodů velmi aktuální zejména r' souvislosti s metodami asistované reprodukce. Autorka tedy

řeší aplikovanou úlohu a proto byla její práce náročnější, nebot' přesahuje klasická témata

demograÍie.

Práce je logicky rozčlerrčna se záměrem postihnout co nejširší spektrum problematiky

vícečetných porodťr. V úvodní kapitole věnované diskusi s literaturou jsou správně uvedeny

nejdůleŽitější publikace věnovatré této problemative v České republice i v zahraniěí. Dalším

předstupněm vlastní ana|ýzy je kapitola 3 věnovaná vývoji porodnosti od roku 1950, kde

autorka v přehledu uvádí hlavní v]filojové etapy a jejich charakteristiky, přičemŽ si také všímá

věku a pořadí. StěŽejní jsou ltapito|y 4-7. Je zde postižen vliv věku a pořadí na frekvenci

vícečetných porodů a podrobně.ii je rozveden vliv metod asistované reprodukce. Cenné jsou

informace, které autor.ka uvádí v přehledu o metodách asistované reprodukce, včetně její

historie, ale i dalších aspektů, etických, právních i zdravotnich' Dnes je zcela jisté, že techniky

reprodukční medicíny ovlivnil1, fr.ekvenci vícečetných porodů' jejich nárůst je patmý v České

republice zejména u vdaných žen, což autorka správně dokládá v souvislostí s legislativou

ČR. Mezinárodní srovnání uvecletré v kapitole 7 pak dokladuje nárůst vícečetných porodů a

tím i užití asistované reprodukce podobné ve všech zemi, přičemž pozice České republiky

nevybočuje z evropského průměrtr.

Bakalářská práce je dobře napsána i technicky provedena. Autorka si při jejím

zpracování vedla samostatně a to zejména v uchopení netradičního tématu. Práci ne|ze

v zásadě nic výknout a je func1ovaným přehledem na zák|adě dostupných dat a literatury.

Domnívám se, že autorka proltzizala schopnost samostatně a kvalitně zptacovat zadanou

problematiku. Práce splňuje poŽadavky kladené na bakalářské práce a doporučuji ji k

obhaiobě.
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