
Gynekologicko-porodnická  kliniká 1. LF UK á VFN v Práze 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název bakalářské práce: Subjektivní prožívání perinatální ztráty porodními asistentkami 

Název bakalářské práce v anglickém jazyce: Subjective experience of perinatal loss by 

midwifes 

Autor práce: Eva Tóthová   

Název studijního oboru: Porodní asistentka   

Forma studia: prezenční       

Vedoucí práce: Mgr. Milena Vaňková, PhD.   

Oponent práce: Mgr. Kateřina Adamcová  

Akademický rok: 2017/2018  
 
 

Kritéria hodnocení 1 2 3 Nesplňuje 

Abstrakt 
(Koresponduje s obsahem, má jasně vymezen cíl, popis metodologie, závěry) 

x    

Informační zdroje 
(Aktuálnost zdrojů, využití primárních zdrojů, cizojazyčné zdroje, rozsah zdrojů, platná 
citační norma) 

x    

Aktuálnost a originalita tématu 
(Je problematika tématu aktuální, je práce řešená originálním způsobem?) 

x    

Struktura práce 
(Je práce vhodně členěná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují?) 

x    

Formální náležitosti 
(Odpovídá rozsah práce, je správně použita odborná terminologie?) 

x    

Metodologie 
(Je vhodně a správně zvolena metoda, je metoda popsána a vysvětlena?) 

x    

Prezentace výsledků 
(Jsou výsledky přesně, správně, jasně a přehledně prezentovány?) 

x    

Diskuse 
(Jsou v diskusi porovnány výsledky práce s jinými výsledky, je nad výsledky 
polemizováno?) 

 x   

Závěry práce 
(Jsou zjištěné skutečnosti shrnuty, bylo dosaženo cíle práce, je práce přínosná pro praxi a 
obor?) 

x    

 
 
 



Slovní hodnocení práce: 

 

Bakalářská práce se týká přínosného a aktuálního tématu, kterému v ČR nebyla zatím 

věnována dostatečná pozornost. Práce je dle autorky spíše sondou do problematiky, přesto 

jsou výsledky podnětem k zamyšlení a také mohou vést k dalším výzkumným záměrům. 

Oceňuji aktuálnost zdrojů, z nichž studentka vychází, více než polovina z nich byla 

publikována v posledních 5 letech. Při prezentaci výsledků využívá autorka formu 

myšlenkových map, které práci činí poutavější a originálnější. Současně ale také využívá rad 

a podpory odborníků v této oblasti, což dodává originalitě odborný ráz. Práce je vhodně 

strukturovaná, podíl teoretické a praktické části je vyvážený. Stylistická a jazyková úroveň je 

na dobré úrovni, drobné nedostatky se objevují formou překlepů (str. 19 potencionální 

nebezpeční, str. 67 zmínění výzkum apod.). Výzkum je založen na kvalitativním přístupu, 

polostrukturovaném rozhovoru. Výzkumný vzorek tvořilo 5 porodních asistentek, jejichž 

účast ve výzkumu byla podmíněna osobní zkušeností péče o rodičku v procesu perinatální 

ztráty, vhodně byl zvolen jejich výběr metodou sněhové koule. Výsledky výzkumu jsou 

přehledně graficky zpracovány a následně doplněny slovním komentářem autorky. V diskuzi 

mi chybí vyjádření autorky, jak se vyrovnala s riziky, které správně uvádí. Současně také jako 

nadbytečné vnímám zopakování výsledků dílčí otázky č. 2 v této diskuzi – u ostatních dílčích 

cílů se však již podobné opakování nevyskytuje, proto to nepovažuji za výraznější pochybení. 

V diskuzi jsou srovnávány výsledky výzkumu s podobnými výzkumy v zahraničí, pro 

přiblížení jsou také citovány respondentky z obou srovnávaných výzkumů, což dokazuje 

pečlivou práci autorky. Bakalářská práce přinesla zajímavé poznatky pro praxi (především 

supervize a sdílení zkušeností) a také pro další výzkumné aktivity v této oblasti, která je 

prozatím spíše opomíjená.   

 

 

Práci k obhajobě: 

 

DOPORUČUJI/ DOPORUČUJI S VÝHRADAMI / NEDOPORUČUJI 

 

 

KLASIFIKACE: 1 

 

 

Otázky k obhajobě:  

  

• Z jakého důvodu byly vybrány do kapitoly 3 právě uvedené emoce? 

• Co bylo důvodem sloučení některých dílčích otázek pod jedno téma v diskuzi? 

• Jak jste se vyrovnala s riziky ve výzkumu, které uvádíte v diskuzi?  

• Jakým směrem by se podle Vašeho názoru měly ubírat další výzkumy v této 

oblasti? 
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