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Bakalářská práce Michaely Havelkové se zabývá tím, jakým způsobem se nastávající 

maminky připravují na porod a mateřství, jaké mají možnosti porodů a jak tyto možnosti 

posuzují. Jde o téma zajímavé. Studentka prováděla terénní výzkum ve východních Čechách 

jak s budoucími maminkami formou rozhovorů a pomocí zúčastněného pozorování na 

předporodních kurzech, tak také s porodními asistentkami a dulami. Terénní výzkum je 

zdařile vystavěn a výzkumné otázky jsou dobře promyšleny. Pozitivně na práci hodnotím také 

fakt, že není školácky dělena na část „teoretickou“ a „praktickou“, ale naopak propojuje teorii 

s daty z terénu. Velmi kladné hodnocení si zaslouží i to, že studentka nastudovala dostatečně 

velký počet odborných publikací, z nichž je většina v angličtině, což není na úrovni 

bakalářské práce až tak obvyklé.  

 Celá práce je logicky a přehledně strukturována. Studentka podrobně rozebírá 

jednotlivá, vhodně zvolená témata, související s výzkumnými otázkami.  Z odborné literatury 

studentka vybrala množství relevantních konceptů a idejí, které v jednotlivých kapitolách 

představuje, to hodnotím velmi pozitivně. Bohužel, co se týká dat z terénu, v některých 

kapitolách jich je poskrovnu a většinou zůstávají pouze na popisné rovině. Málokdy jsou 

nějak problematizována a interpretována. Mnohá témata přitom přímo vyzývají k hlubšímu 

dotazování a následné analýze, například otázka odmítnutí zákroku nebo téma „přirozeného“ 

porodu. Nedostatek analytického přístupu lze cítit i ze závěru. Navíc některé studentčiny 

interpretace považuji za ne zcela přesvědčivé či za zjednodušující. Studentka se například 

domnívá, že důvodem, proč předporodní kurzy navštěvují prvorodičky v rozmezí 30 až 35 let, 

je dáno především lepší finanční situací „starších maminek“ (str. 53). Nijak přitom nepřemýšlí 

o vlivu dosaženého vzdělání či přístupu k vlastnímu mateřství, který se s věkem mění.  

Poněkud úsměvně také působí studentčino překvapení, že na předporodním kurzu byly 

všechny maminky prvorodičky. (str. 27) Přes tyto drobné výtky hodnotím bakalářskou práci 

velmi kladně. Vzhledem ke všemu výše zmíněnému doporučuji práci Michaely 

Havelkové k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm výborně minus. 
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