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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:
Studentka Marie Hanyková vypracovala bakalářskou práci, která pojednává o spokojenosti žen s pohlavním
životem po porodu.
Teoretická část obsahuje celkem 4 kapitoly, které na sebe logicky navazují. V této části práce nacházím drobné
nedostatky v podobě gramatických chyb. Autorka v některých částech čerpá z literatury starší 10 let (2003,
2007).
V rámci průzkumné části byly stanoveny 2 cíle. Pro získání dat byl vytvořen nestandardizovaný dotazník
vlastní konstrukce. Dotazník je poměrně rozsáhlý a dle mého názoru není zcela přehledný. Výtky mám
k obsahu některých otázek (např. Víte, jaké poranění jste utrpěla?), kdy respondentky měly na výběr z výčtu
jednotlivých odpovědí. Domnívám se, že ženy přesný rozsah poranění po vaginálním porodu mnohdy neznají.
Ačkoli byly ženy v prezentaci výsledků rozděleny dle počtu prodělaných porodů, tak s tímto údajem nebylo
dále pracováno.
Diskuze je psána na velmi dobré úrovni, autorka komparuje s dostatečným množstvím literárních zdrojů a
jiných průzkumů. Seznam použitých zdrojů je správně citován. Práci doporučuji k obhajobě.
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