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Komentář a připomínky k textu::
*Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska.
Nauzea a zvracení související se somatickými změnami v těhotenství obtěžují velmi vysoké procento
těhotných žen zejména v I. trimestru těhotenství. Jaký to má dopad na jejich kvalitu života, bylo hlavním cílem
této bakalářské práce. Autorka se svolením použila specifický dotazník QOL-GRAV, který byl doplněn o
položky zaměřené na zhodnocení problematiky prožívání nauzey a zvracení, bolestí břicha a dalších
somatických potíží s tím souvisejících.
Přestože byly u některých těhotných velmi výrazné negativní projevy somatických změn, tak u většiny
zúčastněných těhotných žen byla kvalita života velmi dobrá. Je však zřejmé, že závěry této výzkumné studie
nelze zobecnit z důvodu poměrně malého počtu respondentek v jednotlivých trimestrech a částečně i z důvodu
retrospektivního hodnocení ve II. a III. trimestru, které ale odpovídalo tzv. Respons shift theory.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. Jak a v čem konkrétně mohly být zkreslené či nepřesné odpovědi těhotných u retrospektivního dotazování a co
je podstatou, k čemu dochází v rámci teorie Respons shift?
2. Čím si vysvětlujete velmi dobrou kvalitu života u těhotných, které trpěly nauzeou a zvracením?
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