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Slovní hodnocení práce: 
Předložená bakalářská práce se vyznačuje několika významnými kvalitami, které naplňují 

požadavky pro vypracování bakalářské práce.  
Téma práce je velice zajímavé, a to zejména z pohledu budoucnosti a vývoje profesní 

podpory porodních asistentek.  
Abstrakt svým obsahem odpovídá stanoveným požadavkům, včetně shrnutí 

nejdůležitějších konkrétních výsledků realizovaného šetření.  
Teoretická část předkládané práce je komplexní, jednotlivé kapitoly jsou souhrnně a 

pečlivě sepsány, nabízí ucelený pohled na problematiku prožívání emocí porodní asstentkou v 
procesu perinatální ztráty a přináší také stručný, teoretický přehled k tématu psychohygieny a 
preventivních prostředků pro zvládání stresu, včetně poznatků o supervizi v porodní asistenci. 
Kapitoly mají věcnou souvislost s empirickou částí a zkoumaným tématem. 

Empirická část práce přináší první popis problematiky subjektivního prožívání a zvládání 
perinatální ztráty porodními asistentkami v ČR, zdokumentovaný formou prezentace výsledků 
kvalitativního výzkumného šetření. Výzkumný cíl a záměr práce je jasně formulován. Autorka 
použila adekvátní metodologické a interpretační postupy, přikládá veškeré potřebné přílohy. 
Výzkumný soubor lze pro účely bakalářské práce považovat za dostatečný. Data, získaná 
z polostrukturovaných rozhovorů byla zpracována do schémat za pomoci techniky mentálního 
mapování. Byť se autorka snažila zpřehlednit zřejmě poměrně velké množství dat, jejich analýza 
a interpretace v konečném výsledku uvízla na úrovni výběru poměrně konkrétních výpovědí 
informantek. Autorce se ne vždy dařilo vytvořit závěry obecnějšího rázu, což je patrné také 
v diskuzi, kde autorka opětovně referuje převážně o názorech jednotlivých informantek, bez 
četnější komparace s výsledky z adekvátních výzkumných zdrojů. Autorka v závěru práce 
nediskutuje omezení svého výzkumného šetření. I přes tyto nedostatky vlastní zpracování 
výzkumu vykazuje známky vysokého pracovního nasazení, snahy o preciznost, důslednost. Etické 
aspekty, související se získáváním, zpracováním výzkumných dat a interpretací výsledků byly 
dodrženy.   

Práce je psána srozumitelně. V Seznamu literatury uvádí autorka celkem 53 zdrojů, 
z nichž 18 je zahraničních. Pravidla publikační etiky byla respektována, také v Seznamu literatury 
jsou odkazy správně uvedeny.  

Z hlediska formálního i obsahového předložená práce splňuje všechny náležitosti  
a vyhovuje standardům kladeným na odborné texty. Jakožto vedoucí bakalářské práce hodnotím 
velmi kladně samostatnost a celkový přístup autorky ke zpracování bakalářské práce  
a doporučuji ji k obhajobě s navrhovaným hodnocením výborně.  
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Otázky k obhajobě:  

• Resilience je také schopnost zlepšit vhodné podmínky pro překonání zátěžových situací 
jednotlivcem, skupinou, komunitou. Uveďte, 3 konkrétní strategie či postupy, kterými 
může přispět management konkrétní porodnice pro zvýšení míry resilience porodních 
asistentek v průběhu péče o ženu v procesu perinatální ztráty?  

 

• Jak byste se vyjádřila k problematice zhodnocení základních kritérií kvality výzkumu, tzn. 
problematice validity a reprezentativnosti závěrů, s ohledem na charakter, cíle a Vámi 
použité metody při realizaci výzkumného šetření v rámci bakalářské práce? 

 
 
V Praze, dne: 27. 5. 2018                                              Mgr. Milena Vaňková, Ph.D. 

                                                        


