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Předložený text má cca 74 stran včetně seznamu literatury a 3 přílohy. Je
logicky rozčleněn do několika kapitol a subkapitol.

Autorka zvolila v současné době velmi aktuální téma týkající se
multikulturní ošetřovatelské péče se zaměřením na muslimské ženy během
těhotenství a porodu.

Práce se standardně skládá z části teoretické (cca 34 stran) a z části
empirické (cca 25 stran). Po úvodu jsou uvedeny cíle obou částí bakalářské
práce. Teoretická část obsahuje celkem čtyři kapitoly. V první kapitole autorka
seznamuje se základními pojmy používanými v multikulturní společnosti.
Pozornost je věnována multikulturnímu a transkulturnímu přístupu
v ošetřovatelské péči, včetně komunikace při poskytování této péče. Druhá
kapitola je věnována ošetřovatelskému modelu Madeleine Leiningerové, která je
považována za zakladatelku transkulturního ošetřovatelství. Třetí kapitola
představuje islám z hlediska náboženského, dále osobnost muslima, jako
pacienta. V poslední teoretické části se autorka zabývá problematikou
těhotenství v muslimské komunitě, od početí k porodu. Jsou zde uvedeny tradice
a zvyky používané v arabském světě zaměřené na období těhotenství.

V teoretické části práce autorka zřetelně definuje danou problematiku,
podává solidní přehled poznatků, také výběr relevantních názorů pro daný
problém je na odpovídající úrovni.

V empirické části si autorka stanovila tři hlavní cíle: l. zjistit
informovanost a připravenost zdravotnického personálu na ošetřování
muslimských klientek; 2. zjistit míru schopnosti komunikace zdravotnického
personálu s muslimskými klientkami; 3. zjistit specifika ošetřovatelské péče
v České republice o muslimské klientky.

Charakteristika vzorku respondentů je částečně nastíněna v kapitole
popisující přípravnou fázi výzkumného šetření a v kapitole zabývající se



realizací výzkumu, podrobnější informace jsou uvedeny ve výsledcích
výzkumného šetření pod úvodními otázkami.

Z metod výzkumného šetření autorka zvolila metodu dotazníku. Šetření se
zúčastnil dostatečný počet respondentů, celkem 56.

Výsledky šetření jsou prezentovány přehledně prostřednictvím grafů a
tabulek s následnou interpretací, komentářem autorky. Poslední kapitolu
praktické části práce tvoří závěrečná diskuze výsledků.

Rozsah práce je přiměřený, citované prameny aktuální, počet uvedených
titulů odborné literatury dostatečný. Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi
dobrá. Po formální stránce práce splňuje požadavky kladené na tento typ
publikace.

Přínos práce spatřuji zejména v teoretické části, která podává přehled
specifik a důležitých poznatků k dané kultuře a seznamuje se základy
multikulturního ošetřovatelství obecně. Zajímavé a podnětné jsou také výsledky
výzkumného šetření.

Cíle bakalářské práce byly splněny.

Konkrétní náměty nebo otázky vyžadující doplnění u obhajoby:

1. Jak by bylo možné dle autorky co nejefektivněji zvýšit kvalitu a připravenost
zdravotnického personálu v oblasti multikulturní péče.
2. Zda se sama při své práci setkala s klientem - příslušníkem jiné kultury.
Pokud ano, jakou má zkušenost z tohoto setkání.
3. Má autorka nějaké informace, jak ke klientům (v tomto případě spíše
klientkám) pocházejícím z jiné kultury a k jejich požadavkům na specifickou
péči přistupovali lékaři.
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