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Volba tématu:
Autorka si zvolila téma v současné době velmi aktuální. Z hlediska její budoucí profese porodní
asistentky je aktuálnost podložena stále rostoucím počtem migrantů převážně z řad mladé
generace, kteří v České republice dlouhodobě žijí a zakládají své rodiny.

Teoretická část:
V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s problematikou multikulturního
ošetřovatelství, s pravidly komunikace s cizincem - muslimem. Podrobněji se autorka zabývá
koncepčním ošetřovatelským model M. Leiningerové, který byl prvním modelem respektujícím
kulturní odlišnosti klientů odrážející se v tzv. "etnoošetřovatelství", které umožňuje poskytovat
kulturně odlišnou ošetřovatelskou péči. (viz. Kapitola 2.2). Přehledně a výstižně popisuje
náboženství islám, muslima v roli klienta/pacienta. Velmi kladně hodnotím kapitolu 4 " Hodné
děti jsou požehnáním života", ve které rozebírá postoje, přístupy a kulturní vlivy a obyčeje
arabské společnosti k těhotenství a porodu. Cíle teoretické části korespondují s jejím
zpracováním.

Empirická část:
Vzhledem k vytýčeným cílům empirické části autorka volila metodu kvantitativního výzkumu
na základě dotazníkového šetření. Zjišťovala míru připravenosti porodních asistentek v českých
porodnicích na ošetřování muslimských žen a na zkušenosti s nimi. Oslovila 8 nemocnic v České
republice, z tohoto počtu bylo 5 nemocnic pražských. Návratnost byla poměrně nízká, protože se
nakonec výzkumného šetření zúčastnily pouze 4 nemocnice, s počtem respondentů 56.
Podkladem pro sestavení dotazníku byl z části využit "Model vycházejícího slunce" M.
Leiningerové a z části dotazník z bakalářské práce, autorky Králíkové Lenky z roku 2007.
Analýza a následná interpretace dat je prezentována v tabulkách a grafech, komentáře
k jednotlivým výsledkům jsou srozumitelné. V diskuzi autorka srovnává výsledky svého
výzkumu s výzkumem autorky Králíkové z roku 2007.



Závěry práce:
Autorka vystihla komplexně problematiku multikultumí péče zaměřenou na muslimské ženy.
Přestože zjistila, že většina porodních asistentek je obeznámeno s islámským náboženstvím a se
specifiky v oblasti ošetřovatelské péče a porodní asistence, tak upozorňuje na rostoucí význam
věnovat se tématu multikulturní péče, např. v rámci tematicky orientovaných odborných
konferencí, publikováním výzkumných prací.

Literatura a práce s literaturou:
Práci s literaturou autorka zvládla bez připomínek, rovněž tak způsob citace.

Formální stránka práce:
Práce splňuje pravidla stanovená pro formální úpravy bakalářské práce, jazyková úroveň je
v pořádku.

Kvalita příloh:
Bez připomínek. Přílohy jsou vybrány vhodně a opodstatněně.

Celkové stanovisko oponenta:
Práci hodnotím velmi přínosně, nejen v teoretické části, ale i z hlediska empirického výzkumu.
Další pozitivní dopad spatřuji v jejím použití jako studijní materiál vhodný nejen pro bakalářský
studijní program Ošetřovatelství. Cíle práce byly splněny.

Otázky k obhajobě:
1. Jak si vysvětlujete malý zájem oslovených nemocnic zúčastnit se výzkumného šetření?

2. Jak byste zajistila na porodním sále, v době služby, specifické přání - žádost rodičky
muslimky, aby ji lékařskou péči poskytla žena -lékařka?

3. Co byste vy sama navrhla za opatření v rámci implementace multikulturní ošetřovatelské
péče na porodní sál?

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce, doporučuji k obhajobě.
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