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Aktuálnost tématu: Porodní bolest je součástí fyziologického porodního procesu, vnímání 

bolesti rodičkou je velmi individuální a hodnocení, měření a ovlivnění vnímání porodní bolesti 

je problematická, neboť není primárně součástí patologického stavu organismu. Porodní 

asistentka má nezastupitelnou roli v průběhu porodního procesu při monitoraci a vyhodnocení 

vlivu porodní bolesti na rodičku a následně nabízí nebo přímo poskytuje rodičce vhodné 

intervence ke snížení porodní bolesti a zlepšení adaptace rodící ženy na probíhající porodní 

děj. V ČR zatím chyběl jednotný hodnotící systém posuzování porodní bolesti. Pokus o 

zavedení do českých porodnic jednotný hodnotící systém Labor Coping Scale je třeba 

hodnotit velmi kladně. Je prokázáno, že copingové strategie při poskytování péče porodní 

asistentkou rodícím ženám pozitivně ovlivňují zvládání porodních bolestí.Téma disertační 

práce lze hodnotit jako velmi potřebné a aktuální. 

Zvolené metody: Výběr metod a celkový design šetření odpovídají stanoveným cílů 

disertační práce. V jednotlivých fázích šetření byla použita kombinace kvalitativních a 

kvantitativních metod analýzy dat, což lze považovat za adekvátní vzhledem ke stanovém 

cílům v jednotlivých fází dizertační práce. 

 

Výsledky a nové poznatky: Za zásadní výstup disertační práce považuji vytvořené české 

jazykové verze Labor Coping Scale upravné a v praxi ověřené českým podmínkám. Vytvoření 

jednotného hodnotícího systému porodní bolesti a jeho zavedení do praxe zlepší péči 

poskytovanou porodními asistentkami rodičkám. 



Splnění stanoveného cíle práce: Stanovené cíle disertační práce byly ve všech fázích 

výzkumného šetření splněny. 

 

Přínos pro praxi, případně další rozvoj oboru: Zavedení jednotného hodnotícího systému 

porodní bolesti do praxe přispěje ke zlepšení poskytované péče porodních asistentek ženám 

při porodu a přispěje k efektivnějšímu využití copingových metod při nefarmakologickém 

ovlivňování porodní bolesti.   

 

Plnění studijních povinností a publikační aktivita studenta: Mgr. Puhlová  si plnila své 

studijní povinnosti svědomitě a pečlivě dle plánu. Její publikační aktivita odpovídá 

požadavkům kladeným na studenty v rámci doktorského studia. Publikační činnost 

v odborných recenzovaných časopisech včetně aktivní přednáškové činnosti je doložena 

v Autoreferátu disertace k získání vědecké hodnosti PhD. 

 

Komunikace mezi studentem školitelem: Mgr. Puhlová komunikovala během svého studia 

příkladně se svým školitelem. Bez výhrad akceptovala doporučení školitele plnila dílčí úkoly 

k dokončení své disertační práce. Svědomitě si plnila studijní povinnosti kladené na studenty 

doktorského studia.  
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