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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Studentce se zcela nepodařilo naplnit stanovené cíle práce. V teoretické části se historie 

vzdělávání porodních asistentek „ztrácí“ v historii babictví a české porodnické školy, kapitoly 

nejsou kompaktní a celý teoretický úvod do zkoumané problematiky působí roztříštěně. Ve 

výzkumné části pracovala autorka především se sekundárními dokumenty. Získaná data 

v některých pasážích spíše opisuje, než analyzuje a prezentuje. Málo se zamýšlí nad vztahy 

mezi nimi. 

Přes uvedené výhrady se domnívám, že práce má svůj odborný přínos a že zůstane důležitým 

dokumentem, ve kterém jsou zachycena významná a zajímavá data z oblasti vzdělávání 

porodních asistentek.   

Z pohledu vedoucího chci ocenit náročnou práci při získávání dat, racionální přístup studentky 

k mým kritickým připomínkám i snahu o posunování kvality práce vpřed. 
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