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Autor se v teoretickém úvodu práce propracoval od základních pojmů k jádru řešené otázky.
V úvodní kapitole na téma postojů vychází ze základních autorů, ale vždy v závěru textu vztáhne
základní vymezení pojmů k řešené otázce postojů žen k porodu. Autor zpracoval široké
spektrum literatury od učebnicových a historických zdrojů po nové a specificky zaměřené
publikace. Autor pokryl tři velké okruhy témat, kterými jsou postoje a jejich vztah k chování.
Dále se věnuje specifikům komunikace on-line a diskusním fórům, protože jde o prostředí, ve
kterém postoje zkoumá. Posledním zpracovaným okruhem jsou postoje žen k porodům.
Zvláště ve čtvrté kapitole se odráží silné propojení postojů k porodům i volby žen v závislosti na
kultuře. Tento faktor ovlivňuje možnost čerpat z výzkumů realizovaných v jiném kulturním
prostředí. Tuto skutečnost autor správně reflektoval a věnoval českému prostředí vlastní
kapitolu. Navzdory často velkým rozdílům mezi jednotlivými zeměmi např. v počtu sekcí nebo
počtu domácích porodů můžeme sledovat podobné trendy ve vývoji postojů k porodům a
vtáhnout je tak do diskuse postojů žen k porodům v České republice.
Autor věnoval mimořádnou pozornost výzkumné části práce. V rámci konzultací jsem měla
možnost sledovat, kolik času student strávil pročítáním diskusních fór a tvorbou schématu
vyhodnocení obsahu, tak aby byly vyjadřované postoje žen správně poznány a tříděny. Svůj
postup dokumentuje. Zaujala mne např. analýza nejčastěji diskutovaných témat (tab. str. 48),
kde mimořádně vystupuje diskuse zkušenosti s pomůckami Aniball a Epino. Troufám si
odhadovat, že četnost diskuse této módní pomůcky je podpořena také skrytými marketingovými
akcemi výrobců těchto pomůcek. Faktor skrytého ovlivňování diskusí na mateřských fórech je
těžko kontrolovatelný a dohledatelný. Další zastoupení témat je v souladu s poznatky
z teoretické části a spíše potvrzuje trendy vývoje postojů žen k porodu.
Výsledky vlastní analýzy postojů v kapitole 3 jsou velmi důkladně popsány a diskutovány.
Zajímavá je diskuse specifických témat, která se objevují v českém prostředí v porovnání

s výzkumy postojů žen v zahraničí a rozdíly v důvodech, které k danému postoji u žen vedou.
V českém prostředí se v porovnání se zahraničím zdůrazňuje význam bondingu nebo nízká
možnost zapojit se do rozhodování.
Po formální stránce je diplomová práce velmi dobře zpracovaná. Narazila jsem jen na jednu
nebo dvě chyby v textu. Autor cituje v souladu s normou. Pracuje s širokým spektrem zdrojů, jak
již bylo zmíněno výše. Seznam literatury čítá asi 140 odkazů, což je pro daný typ práce více než
vyhovující.

Celkově práce splňuje nároky kladené na diplomové práce. Doporučuji práci k obhajobě
s hodnocením výborně.
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