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Aktuálnost tématu: 

Téma disertační práce bylo zvoleno vhodně a v kontextu profesního zájmu doktorandky. Podle 

mého názoru je problematika adaptací/translací zahraničních nástrojů k hodnocení specifických 

fenoménů v praxi českých porodních asistentek velmi aktuální a nosné.   

 

Celkové zhodnocení práce: 

Předložená dizertační práce splňuje požadovaný rozsah. Grafické zpracování a formální 

požadavky v zásadě odpovídají standardu. Text dizertační práce je však četně poznamenán nižší 

mírou formulační vyzrálosti autorky. Nerozumím například tomu, proč má práce název „Péče 

porodní asistentky o ženu s porodní bolestí“, když jejím záměrem bylo předložit platnou verzi 

instrumentu „Labor Coping Scale“. Název evokuje jiný obsah a zaměření, než tomu ve 

skutečnosti je. Neadekvátní formulací je například také sdělení, že: „V první fázi výzkumu byla 

provedena literární review.“ Jedná se o pojmový nonsense, neb tvorba literárního 

přehledu/review není zkoumáním, ale prací s literárními zdroji. Poznamenávám, že projekty se 

syntézou dat extrahovaných z primárních studií, tedy různé typy sekundárních review, 

výzkumnou aktivitou naopak jsou. Dovolím si ještě upozornit na ne zcela profesionální 

specifikaci uplatněného výzkumného designu, kdy autorka uvedla, cituji: „Design práce: 

Kvantitativní a kvalitativní výzkumné šetření.“ Prosím o důkladnější specifikaci při obhajobě. 

 

Metodika adaptace zahraniční verze hodnotícího instrumentu do českého jazyka byla zvolena 

adekvátně. Cíle práce byly vymezeny nosně, uplatněné metodické postupy v jednotlivých 

etapách činnosti byly zvoleny vhodně a zpracování výsledků je solidní.  

Zvažuji však smysluplnost uvedené 2. druhé fáze studie, která uvádí, že dotazníkové šetření 

bylo zaměřeno na zjištění přístupu porodních asistentek k porodní bolesti. Jednak je velká 

škoda, že autorka před sběrem dat neprovedla ověření platnosti jí konstruovaného dotazníku  



a přemýšlím také nad tím, jak relevantní vztah má tato část k dominantnímu předmětu 

dizertační práce. Zamyslela bych se například nad cílem s formulací: „Cílem prvních dvou fází 

výzkumu bylo zhodnocení péče porodních asistentek o ženy s porodní bolestí, jak hodnotí 

porodní bolest, jaké hodnotící techniky jsou pro ně efektivní, jaké využívají následně intervence 

pomáhající ženám s porodní bolestí, na straně 96. Kladu si otázku, jak sledované fenomény 

souvisí s adaptací uvedeného nástroje do našeho národního jazyka. Diskutabilní jsou také 

formulace hypotéz v rámci zmíněného dotazníkového šetření, viz například H1: „Porodní 

asistentky, jež mají delší dobu praxe v oboru, využívají více hodnotící techniky při péči o rodící 

ženu (VAS, NRS), oproti porodním asistentkám s kratší dobou praxe“ na straně 86. Byly 

výsledky nějak využity v rámci adaptace zahraničního nástroje, jaký mají specifický význam?  

 

K informacím o realizaci aktivit, zaměřených na translaci anglické verze nástroje „Labor 

Coping Sca“, včetně hodnocení indexu obsahové validity, bych ráda vyjádřila pozitivní 

hodnocení. Využití techniky fokusové skupiny ve finální části studie bylo zařazeno smysluplně. 

Doporučuji ještě zamyšlení nad českou verzí názvu nástroje, neb se domnívám, že k formulaci 

„Copingová škála porodní bolesti“ lze najít vhodný český ekvivalent. 

Přemýšlím nad prezentovaným pojetím diskuse. Podle mého názoru je její text poněkud krátký 

a ne zcela splňuje standardní vědecké požadavky, včetně toho, že řada v ní uvedených informací 

již zazněla v textu dizertační práce dříve. 

 

I přes uvedené podněty práci doporučuji k obhajobě:  

a vyjadřuji souhlas k tomu, aby byl na základě úspěšné obhajoby autorce udělen akademický 

titul „doktor“ ve zkratce Ph.D., dle Zákona o vysokých školách č.111/98 Sb.  
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