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            Předložená disertační práce se zabývá velmi zajímavým a aktuálním tématem. 

Práce je zpracována na 179 stránkách včetně literatury a příloh. Teoretická obsahuje 44  

stránek. Praktická část bez příloh je zastoupena ve větším poměru. 

 Práce je rozložena do pěti kapitol a následného závěru práce. 

Cílem teoretické části teoreticko-empiricky koncipované práce bylo zevrubné posouzení  

problematiky bolesti v kontextu historie, teorií, fyziologie a porodního děje. Autorka  

nezpochybnitelně prokázala orientaci v problematice porodu a porodních bolestí, což  

dokazuje nejen volba odborných zdrojů, ale také schopnost jejich vzájemného srovnání – tato  

část práce je  velmi silnou částí. V neprospěch této části textu hovoří jen to, že  autorka  

ojediněle využívá ne zcela přesné citování zdrojů.  

V první kapitole „Teoretická východiska“ vedle všeobecně platných vyhlášení, se autorka 

správně zabývá charakteristikou porodní asistence jako vědy, historickým kontextem 

problematiky bolesti, moderních teorií bolestí a vlastním porodem včetně šestinedělí. 

Uvedené teoretické souvislosti vycházejí z široké škály odborných publikací našich i 

zahraničních autorů. V teoretické části absentuje role porodní asistentky v této oblasti. 

Celkově je teoretická část práce velmi pěkně a komplexně zpracována. Svědčí o  

znalostech  autorky  a její orientaci v této problematice.  

 

Praktická část je rozdělena na čtyři základní kapitoly. Druhá kapitola obsahuje cíle a 

hypotézy, které jsou stanoveny reálně s apelem na rizikové faktory.  

Třetí kapitola empirické části se zabývá metodikou výzkumu, která je komplexně  

zpracována.  Velmi silnou stránkou tohoto výzkumu je výzkumný soubor, který čítá 635 žen. 

Ve čtvrté kapitole, která se věnuje prezentaci získaných výsledků, autorka prokázala  

vysokou schopnost reálně prezentovat a komentovat zjištěná data. Statistické zpracování dat 

odpovídá vědeckým trendům a doporučeným postupům ve výzkumu.  



V páté kapitole se autorka velmi podrobně zabývá diskusí k výsledkům. Tato diskuse je  

velmi obsáhlá a je zde v plné míře využito srovnání s jinými dostupnými zdroji. Celkově lze  

konstatovat, že uvedené výsledky včetně bohaté  diskuse jsou velmi hodnotné a mohly by být  

uveřejněny v odborném vědeckém periodiku. 

Jako poslední následuje kapitola „Závěr“.  Dle názoru vedoucího práce je závěr zpracován  

zcela v souladu s celým textem disertační práce a přináší mnoho aktuálních poznatků  

využitelných v praxi.  

Práce je psána čtivým, kultivovaným stylem. Autorka prokázala nejen velmi dobrou orientaci  

ve sledované  problematice, která se projevuje vlastním myšlenkovým potenciálem autorky 

a schopností využití a srovnání odborných zdrojů, ale také prezentovaným osobním zaujetím  

a schopností vnímat problematiku porodních bolestí vysoce citlivě a přesto proaktivně. 

Aktuálnost zvolené problematiky  

Problematika porodních bolestí je velmi aktuální. 

Stanovené cíle doktorské disertační práce (splnění cílů) 

Cíle byly stanoveny reálně, autorka jednotlivé cíle splnila včetně podrobné diskuse. 

 

ZÁVĚR 

Dílo je příspěvkem ze specifické oblasti porodní asistence a umožňuje  pojetí problematiky  

komplexním – holistickým přístupem. Autorka aplikuje zejména techniku deskriptivní, 

historicko-komparativní a interpretativní, v empirické části pak explorativní techniku  

kvantitativního designu výzkumu (dotazníkový průzkum při vlastním průzkumu u 635 žen).  

Téma práce považuje vedoucí práce za vysoce relevantní pro současnou péči porodní  

asistentky s možností podpory její role při poskytování komplexní péče. Jako velmi nosný 

výstup disertační práce dále  považuje vytvoření předporodní kurzu s podrobnějším 

zaměřením porodních asistentek na práci s bolestí. Celá disertační práce vypovídá  

o vysoké osobní erudici autorky a jejich praktických zkušenostech.  Práce splňuje  

požadavky kladené na závěrečnou práci v souvislosti s udělením titulu Ph.D.  

Doporučuji disertační práci k obhajobě a navrhuji PhDr. Drahomíře Filausové  udělení 

PhD. ve vědním oboru ošetřovatelství. 
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