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Odůvodnění hodnocení práce (silné a slabé stránky práce):
Bakalářská práce se zabývá problematikou jakým způsobem si ženy přejí rodit.
Posuzovaná práce má 91 stran textu.V abstrktu a úvodu práce autorka seznamuje s danou problematikou.
Teoretická část je rozdělena na čtyři kapitoly.
V první teoretické části se zabývá přípravou na porod, jejímž hlavním cílem je připravit nastávající rodiče na změny, které k průběhu těhotenství a mateřství patří.
Druhá část popisuje samotný průběh porodu,jednotlivé doby porodní.
Třetí kapitola pojednává o tom, co se skrývá pod pojmem alternativní porodnictví, autorka zde velmi citlivě vysvětluje chápání rozdílu mezi laickou a odbornou veřejností. Zabývá se zde také problematikou porodu doma, porodem ambulantním a porodem v porodním domě, výhodami i možnými riziky.
Čtvrtá poslední část je věnována nafarmakologickým metodám tlumení porodní bolesti, možnosti využití relaxační koupele, audioanalgezii, změnám poloh v průběhu porodu apod.
Praktická část shrnuje výsledky průzkumu.
Z ošetřocvatelského hlediska je práce velkým přínosem, jelikož v dnešní době již rodička není jen pasivním účastníkem porodu,ale je třeba dbát na to,aby její vztah s pracovníky porodního sálu byl partnerský, založený na vzájemné důvěře.
 

Otázky k obhajobě:
1. Jaký je přínos Vaší práce pro oš.praxi?
2. Jaké zkušenosti máte Vy sama s možnostmi ovlivnění bolesti u žen v průběhu porodu?
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