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ÚVOD 

 

 

Dnešní doba všudypřítomné globalizace s sebou vedle mnohých úskalí, přináší 

i spoustu příleţitostí a výhod. Jedním z přínosŧ jsou i kariérní moţnosti pro všeobecné 

sestry, kdy tato profese je zcela jistě na předních místech těch oborŧ, po kterých prahne 

světový pracovní trh. Tento jev není jen doménou současnosti, vzhledem ke stárnoucí 

celosvětové populaci, narŧstajícímu mnoţství civilizačních chorob a bohuţel i počtu 

válečných konfliktŧ, bude tato poptávka po sestrách mít zcela jistě zvyšující se tendenci 

i v budoucnu. 

Další aktuální otázkou dnešního světa je problematika islámu. Počet muslimŧ 

neustále narŧstá, otázka terorismu je rovněţ spojována s islámem a migrační toky 

obyvatelstva po světě samozřejmě zahrnují i arabsko-muslimskou populaci. Pro sestry je 

tudíţ velmi dŧleţité, aby si nejenom neustále doplňovaly znalosti a poznatky týkající 

se odlišných etnik, ale aby se jim rovněţ dostávalo plnohodnotných podkladŧ a zdrojŧ.  

Jiţ během mého pracovního pobytu v Saúdské Arábii jsem si uvědomila, ţe mám potřebu 

se po návratu pokusit předat alespoň některé z mých zkušeností, dojmŧ a  znalostí.  Tato 

potřeba však nebyla pouze osobního charakteru, měla profesní ambici přispět také mými 

pracovními poznatky. 

Zároveň jsem touţila zjistit, zda ostatní české sestry, mající proţitou tuto zkušenost, 

sdílejí totoţné osobní a profesní dojmy a pokud nikoliv, tak shromáţdit a porovnat odlišné 

pohledy k této problematice. 

V přípravných fázích sepsání této práce, jsem získala velké mnoţství zajímavé 

odborné literatury. Převáţnou část tvořily tituly v anglickém jazyce. V rámci procesu 

rešerší jsem převáţně čerpala z diplomových či disertačních prací zahraničních sester 

a z odborných článkŧ. Veškeré překlady v této práci jsou mé vlastní. 

V teoretické části je velmi okrajově popsána problematika nedostatku sester a to 

nejenom v České republice, ale i celosvětově. Dále jsou popsány pracovní příleţitosti pro 

české sestry v Saúdské Arábii a stručně popsán proces náboru. 

Dŧleţitou kapitolou v této práci je pasáţ o lidské migraci, a to nejenom jejich  

becných vzorcích, ale i migraci týkající se specificky všeobecných sester. Popsána je také 

neúspěšná a zpětná migrace.  S tímto jevem úzce souvisí i problematika kulturního šoku 

a obráceného kulturního šoku, kterým je také věnována samostatná kapitola. Vzhledem 

k tomu, ţe jedním s dílčích výzkumných otázek této práce je předpoklad, ţe nejtěţším 
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faktorem pobytu je vyrovnání se s cizím kulturním prostředím a multikultura je v této práci 

často zmiňována, povaţuji tuto kapitolu za stěţejní. 

Kapitola transkulturní ošetřovatelství je soustředěna převáţně na transkulturní 

ošetřovatelství ve vztahu k pacientovi arabského etnika, zmíněny jsou také základní pilíře 

transkulturního ošetřovatelství.  

Demografické, politické, geografické a ekonomické údaje regionu Saúdské Arábie 

jsou uvedeny v samostatné kapitole.  

Problematice ošetřovatelství v Saúdské Arábii je věnována poměrně rozsáhlá 

kapitola, ve které je stručně popsána historie a rozvoj tohoto oboru v regionu, dále pak 

vzdělávací systém pro saúdské sestry a jejich postavení v zemi. 

Kapitola ţivot v Saúdské Arábii popisuje zpŧsob ţivota v zemi, poslední kapitola uvádí 

rizika a úskalí spojená s pobytem. 

Ve výzkumné části této práce se zabývám vlastní analýzou výsledkŧ mého 

kvalitativního výzkumu a to jak ve formě statistické, tak i vlastními komentáři 

k výsledkŧm šetření.  

Výzkumné otázky jsou stanoveny dílčí, hlavní je mé soustředění na otázky 

spojených s pobytem, s problematikou opětovného vycestování do KSA, splnění cílŧ, 

kvalita péče a zkušenost s umíráním v arabské kultuře. Nejdŧleţitější otázkou však pro 

mne byla prospěšnost pobytu v Saúdské Arábii pro české sestry.  
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1 MOŢNOSTI PRO ČESKÉ SESTRY K VÝKONU POVOLÁNÍ 

MIMO ČR 

 

 

1.1 Nedostatek sester v ČR 

 

„Dovršení nejvyšší možné úrovně zdraví v zemi do jisté míry závisí na dostupnosti 

a dostatečném, adekvátně připraveném a distribuovaném zdravotnickém personálu, 

schopném poskytnout kvalitní, nákladově efektivní zdravotní péči.“  
1
   

Většina členských zemí Světové zdravotnické organizace uvádí nedostatek, špatné 

rozdělení a nedostatečné vyuţití sester. Dle českého ministerstva zdravotnictví chybí 

v českých nemocnicích a ordinacích aţ 6.000 sester a další vyhlídky do budoucna jsou 

i nadále pesimistické. Dŧvodŧ, proč je sester v českých nemocnicích a ordinacích takový 

nedostatek, je několik, v popředí dominuje faktor špatného finančního ohodnocení.  Tento 

fakt však není záleţitostí pouze sester v České republice, ale řadí se trvale na přední místa 

dŧvodŧ nespokojenosti s profesí celosvětově. (Kingma 2001) 

Jako další dŧvod nespokojenosti sestry uvádějí špatné pracovní zázemí ve smyslu 

vysoké fyzické zátěţe spojené se směnným provozem, vysokou míru pracovního stresu, 

nepoměr mezi mírou zodpovědnosti a nároky na vzdělání versus finanční ohodnocení, 

špatné vztahy na pracovišti a v neposlední řadě celkovou demotivaci k výkonu zaměstnání. 

(Bártová 2010, Běťáková 2008)  

S rozmachem ošetřovatelské profese a narŧstající poptávkou po zdravotnických 

profesích plynoucí ze stárnoucí a tím pádem více nemocné populace automaticky narŧstají 

poţadavky na kvalifikační vzdělání a celoţivotní vzdělávání. V USA jsou poţadavky 

na vzdělávání sester a dalších pracovníkŧ ve zdravotnictví jedněmi z nejnáročnějších na 

světě a ve spojení s výborným finančním ohodnocením se tyto profese tradičně řadí na 

přední místa prestiţních povolání. I přesto se USA potýká s nedostatkem sester. (Rosseter 

2010). Na české sestry jsou kladeny stále větší nároky na vzdělání, zvyšuje se míra 

odpovědnosti, mnoţství ošetřovatelské dokumentace, a tím vzrŧstá míra pracovního stresu.   

Jelikoţ však nedochází stejnou měrou ke zlepšení finančního ohodnocení a zvýšení 

profesní prestiţe, je toto zřejmě hlavním dŧvodem zhoršující se situace v této profesi. 

Pokud se jedná o pohled na povolání všeobecné sestry okem veřejnosti, tak dle prŧzkumu 

Střediska analýz empirických výzkumŧ (2010) se nadpoloviční většina (57,9%) 

                                                           
1  KINGMA, M, Nursing Migration: global treasure hunt or disaster-in-the making, 201s.  
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respondentŧ (z celkového počtu 6.433) dotazovaných) domnívá, ţe společenské postavení 

sester neodpovídá náročnosti a zodpovědnosti této profese. Celkových 66% respondentŧ 

si myslí, ţe sestry v ČR nejsou adekvátně finančně ohodnoceny a drtivá většina 

respondentŧ (93.3%) souhlasí s tím, ţe sestry vykonávají fyzicky i psychicky náročnou 

práci. (SANEP 2010) 

 

1.2 Moţnosti pro české sestry k výkonu ošetřovatelské praxe mimo ČR 

 

Vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 se sice značně zvýšily 

poţadavky na vzdělávání českých sester, ale zároveň se navýšily i moţnosti pro české 

sestry vycestovat, a to v dŧsledku otevření pracovního trhu regionu EU. Dle prezidentky 

ČAS Dany Juráskové (2010) ţádá ročně o udělení povolení k odchodu do zahraničí zhruba 

300 sester, odliv sester za hranice ČR tak není majoritním dŧvodem nedostatku sester. 

Většina těchto migrujících sester odchází do zemí EU, a to zejména do UK, Irska 

a Německa či Rakouska. Dále sestry směřují do USA a v neposlední řadě na Střední 

východ, a to zejména do Saúdské Arábie. Všeobecná sestra, která se rozhodne vycestovat 

za profesní zkušeností do zahraničí, mŧţe své plány uskutečnit buď zcela individuálně, 

nebo vyuţít sluţeb pracovních agentur, které práci zprostředkují. Jelikoţ většina zemí 

vyţaduje lokální registraci nelékařských pracovníkŧ ve zdravotnictví, je potřeba si zaţádat 

o registraci, která je udělována na základě poţadovaného vzdělávání a praxe, a úspěšně 

sloţené jazykové zkoušky. Nedostatečná jazyková vybavenost je u českých sester hlavním 

faktorem bránícím v jejich vycestování do zahraničí. 

 

1.3 Saúdská Arábie 

 

V případě vycestování do Saúdské Arábie existují v České republice v současné době 

dvě velké agentury zajišťující pracovní pobyty pro sestry. Pokud se jedná o první pobyt 

na Středním východě, je téměř nemoţné získat pracovní kontrakt bez jejich asistence. 

Obě organizace mají vypracované vztahy s velkými nemocnicemi v regionu a zajišťují celý 

proces. Podmínkou pro zařazení do databáze uchazečŧ o zaměstnání je dokončené vzdělání 

v oboru a dostatečná klinická praxe v trvání minimálně dvou let. Dále je pak podmínkou 

registrace nelékařských pracovníkŧ ve zdravotnictví. Obě agentury nabízejí intenzivní 

přípravné kurzy anglického jazyka, dobrá znalost AJ je jedním z hodnotících kritérií 

nutných pro uzavření pracovní smlouvy s nemocnicí. Ve chvíli, kdy kandidát splní všechny 

poţadavky, je jeho profil nabídnut zástupcŧm partnerských nemocnic a pokud je vhodným 



12 
 

kandidátem na danou pozici, je vykonán pracovní pohovor, a to buď osobně, nebo 

telefonicky. Předloţit zaměstnavateli výpis ze zdravotní dokumentace, doklad 

o negativním testu HIV a očkovací prŧkaz je podmínkou k podání ţádosti o pracovní 

vízum.  

Saúdská Arábie (dále pak KSA) začala v roce 2008 v omezené míře vydávat turistické 

víza. Pracovní víza jsou udělována pouze na základě takzvaného sponsorship neboli 

patronátu, coţ v tomto případě znamená mít jiţ uzavřenou pracovní smlouva se saúdským 

subjektem (organizací či firmou).  Potenciální zaměstnavatel zprvu předkládá ţádost 

o vízum saúdskému ministerstvu vnitra a ministerstvu zahraničních věcí. Po schválení 

ţádosti zašle ministerstvo zahraničí pokyn zastupitelskému úřadu o udělení víza 

a sponzorovi vydá písemný příslib k udělení víza. Celý tento proces, tj. od projevení zájmu 

o vycestování do KSA aţ do vlastního odjezdu, trvá okolo 3-6 měsícŧ.   

Protoţe v Saúdské Arábii je kritický nedostatek sester v oboru intenzivní péče a dětské 

onkologie, mŧţe být celý proces v některých případech urychlen. Pracovní smlouva 

se uzavírá na dva roky.  

Po kaţdém uplynulém roce pracovního kontraktu musí zaměstnanec smlouvu opětovně 

prodlouţit. Prodlouţení smlouvy probíhá formou přezkoušení teoretických a praktických 

znalostí sestry a revizí pracovních výsledkŧ. 

 

  



13 
 

2 MIGRACE V LIDSKÉ POPULACI 

 

 

2.1 Definice a hlavní statistické údaje 

  

Migrace je pohyb obyvatelstva, při němţ dochází ke změně bydliště uvnitř nebo přes 

hranice libovolné administrativní jednotky. Migrace má značné ekonomické, kulturní 

a populační dŧsledky, je to jeden z nejdŧleţitějších regionálních procesŧ. (Wikipedia) 

Migrace se dělí na: imigraci - přistěhování, emigraci - vystěhování a re-emigraci - 

vystěhování a zpětné přistěhování. Globalizace má velký dopad na všechny kategorie 

migračních vzorcŧ, včetně kvalifikovaných osob jako jsou sestry. Kaţdý rok  5-10 miliónŧ 

lidí překročí státní hranice za účelem získání přechodného či trvalého pobytu v jiné zemi. 

V roce 2005 byla zhruba 3% světové populace mezinárodních přistěhovalcŧ a z nich 

polovina byli přistěhovalci za účelem práce. Asi 50% z této skupiny reprezentují ţeny, 

které v dnešní době mají více moţností cestovat nezávisle a v rodinách stále častěji figurují 

jako hlavní zdroj příjmu. Pracovní migrace u ţen se koncentruje na zaměstnání spojené 

s tradičními ţenskými rolemi. Kvalifikované ţeny mají tendence pracovat v sociálních 

sluţbách, vzdělávání a v neposlední řadě ve zdravotnických profesích.  (Knipe a Davies 

2008)  

Dle Knipe a Daviese se 40% celosvětové migrace týká stěhování do prŧmyslově 

vyspělých zemí, dalších 60% probíhá do zemí rozvojových. Vedle mezinárodní migrace je 

také častá migrace uvnitř vlastních státŧ, nejčastěji pak z chudých venkovských 

do městských oblastí.  

I přestoţe celková čísla týkající se mezinárodních přistěhovalcŧ se od roku 1960 

zdvojnásobila, se současným nárŧstem světové populace se situace v porovnání 

s předchozími obdobími, kdy vzrŧstala celosvětová migrace (například po II. světové 

válce), takřka nezměnila. Na druhou stranu se migrační toky v dnešním světě staly 

komplexnějšími neţ před 30 lety. (Knipe 2008) Velikost, hustota a rozmanitost globálního 

propojení se zvětšily v ohromném měřítku. Informační globální zdroje poskytují veliké 

mnoţství detailních informací, které pomáhají lidem stěhovat se z místa na místo, 

transportní sítě jsou levnější a dostupnější a přítomnost diaspor či sociálních sítí také hrají 

zásadní roli v ulehčování adaptace na nové prostředí. Globalizací narŧstají rozdíly mezi 

bohatými a chudými zeměmi.  (Stiglitz 2002)  

Tyto rozdíly vytvářejí silné tlaky na obyvatelstvo, lidé se mezi jednotlivými regiony 

přemísťují stále častěji. Stěhovat se z místa na místo je dnes pro lidi mnohem jednodušší, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obyvatelstvo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bydli%C5%A1t%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hranice


14 
 

včetně udrţování kontaktu s rodinou a přáteli, kteří zŧstávají na jiném kontinentě. Migrační 

vzorce jsou stále častěji kruhového charakteru. Lidé se stěhují mezi zeměmi pŧvodu, 

transitní zemí a finální destinací. Zvyšuje se počet přistěhovalcŧ, kteří pracují ve více neţ 

dvou zemích, a migrace pracovníkŧ ve zdravotnictví v tomto ohledu není odlišná.  

Charakteristika migrace je vysoce komplexní a rychle se mění. Všeobecné sestry se po 

nějaké době práce v zahraničí vracejí domŧ, některé pak znovu vycestují a některé udrţují 

nadnárodní rodiny, kdy ţijí v jedné zemi nebo komunitě, rodiče a děti ţijí v zemi jiné. 

Tento jev je velice častý hlavně v zemích Jihovýchodní Asie, kdy jeden z rodičŧ cestuje 

za prací (cílem se stává převáţně region Středního východu) a zbytek rodiny setrvává 

ve vlasti. (Knipe a Davies 2008) 

 

2.1.1 Typy nenásilné migrace  

Permanentní migrace je většinou dŧsledkem migrace přechodné, kdy se osoba 

rozhodne usadit natrvalo na základě propojení či zaloţení rodiny. Dobrovolná migrace je 

nejčastější formou přechodné migrace za účelem práce. Dobrovolní migranti jsou velice 

rozličná skupina, která obsahuje sezónní dělníky v zemědělství a stavebnictví, dále pak 

zaměstnance, kteří ţijí v jedné zemi, ale pracují v zemi jiné, aţ po vysoce kvalifikované 

odborníky, kteří dnes zaujímají statisticky významnou část pracovní migrace. 

 

2.1.2 Teorie tahu a tlaku  

Migrace je výsledkem rŧzných sil na obou koncích migrační osy. Některé z těchto 

sil jsou politické, společenské a ekonomické, některé právní, historické, kulturní 

a vzdělávací. Jsou klasifikovány jako faktory tahu a tlaku a musí být přítomny, aby 

se migrace mohla uskutečnit. Dle Kline pak musí být přítomny faktory takzvaně pomocné, 

které regulují migraci, například absence legislativy či další restrikce znemoţňující 

migraci. Tlakové faktory jsou silami, které mají za následek migraci vně daného regionu 

a  jsou nejčastěji přítomné v dárcovských zemích. Za tlakový faktor je například 

povaţována epidemie HIV/AIDS v Africe, která má za následek exodus obyvatel 

do oblastí s  menším rizikem nákazy. Významným tlakovým faktorem jsou také probíhající 

válečné konflikty. Tahové síly jsou naopak faktory, které mají za následek přitahování 

potenciálních přistěhovalcŧ a jsou přítomny v zemích přijímacích. Jedná se například 

o vyspělou ekonomiku, kde je záruka lepších finančních moţností a tím i zlepšení ţivotní 

úrovně. (Kline 2003) Za tahový faktor se povaţuje i epidemie HIV/AIDS  na  africkém 
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kontinentu, jelikoţ tím automaticky vzrŧstá poptávka po zdravotnickém personálu 

poskytujícím péči nemocnému obyvatelstvu.  

 

2.2 Migrace sester 

 

Existuje jemná hranice mezi uznáním práva sester na migraci a kolektivními obavami 

o zdravotní stav národní populace. 

Migrace sester má dlouhou tradici a existuje z mnoha dŧvodŧ. Do dnešní doby však 

neexistují dostatečné informace a výzkumy o migraci sester a je potřeba zvýšit aktivitu 

za účelem přípravy, náboru a udrţení, aby se zajistily etické aspekty migrace a překonaly 

bariéry při volbě výkonu zaměstnání v zahraničí (Kingma 2001) 

„I přes důležitý a vzrůstající význam mezinárodního pohybu sester na financování 

a fungování zdravotního sektoru, málo je známo o rozsahu motivačních pobídek 

a bariérách v migračním  toku sester“
2
  I přesto, ţe neexistují přesné údaje o motivačních 

faktorech vedoucích k migraci sester, existuje všeobecný konsensus, proč sestry migrují: 

 zlepšení vzdělání a kariérní moţnosti - profesní rozvoj, 

 lepší finanční ohodnocení a pracovní podmínky - kvalita ţivota, 

 osobní bezpečnost. 

Všeobecné sestry se řadí do kategorie povolání, kde většinou existuje opravdová 

motivace a touha po osobním a profesním rozvoji. V mnoha zemích světa se však sestrám 

nedostává adekvátního vzdělání, či neexistují dostatečné podmínky pro uplatnění nově 

nabytých znalostí a dovedností. Pokud má sestra za cíl plnohodnotně všechny tyto přínosy 

vyuţít, musí v mnoha případech měnit zaměstnání, ať jiţ ve smyslu přestupu do nové 

nemocnice, města, aţ po stěhování se do jiných zemí či kontinentŧ.  Dle Kingmy (2001) 

platí, ţe čím vyšší má sestra specializaci, pokročilou praxi či úroveň vzdělání, tím vyšší 

bude její potřeba migrace. Z obecných vzorcŧ lidské migrace vyplývá, ţe v drtivé většině 

případŧ se lidé stěhují za účelem zvýšení kvality ţivota, ať jiţ z pohledu lepších 

vzdělávacích moţností, tak socio-ekonomických moţností, ale i moţnosti sehnat 

zaměstnání. Toto samozřejmě platí i pro migraci zdravotních sester a ostatních pracovníkŧ 

ve zdravotnictví. Vyhledávat bezpečné prostředí pro výkon povolání se stává pro migraci 

dŧleţitým faktorem. Jedná se jak o okolnosti vyplývající z povolání samotného, 

tak o faktory vnějšího prostředí. 

  

                                                           
2 BUCHAN, J., O‟MAY, J., Globalization and Healthcare Labor Markets: A Case Study from the United Kingdom, 200 s.   
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„Sestry jsou vystaveny biologickým, chemickým, fyzickým, společenským 

a smyslovým rizikům a ne vždy jsou k dispozici adekvátní prostředky, jak poskytnout 

nezbytnou ochranu.“ 
3
 

V mnoha zemích také neexistuje potřebná legislativa týkající se zaměstnaneckých 

rizik. Někde také nejsou k dispozici metody, jak monitorovat vyuţití zákonŧ pro ochranu 

zaměstnancŧ a chybí jasné mechanismy disciplinárních postupŧ v případě porušení 

zákoníku práce. Existují země, kde je zdravotní péče zcela vyjmuta z národní legislativy 

týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti při výkonu povolání. Zaměstnanci zdravotnického 

sektoru jsou tím pádem náchylnější k profesním rizikŧm. Nárŧst násilí vŧči sestrám je 

dalším údajem, který potvrzuje i Mezinárodní organizace práce. Mezinárodní výzkum 

potvrdil, ţe sestry jsou aţ 3x více náchylnější stát se obětí násilí neţ ostatní pracovníci ve 

zdravotnictví. (ILO 1998). Organizace Amnesty International (2008) opakovaně 

poukazuje na případy, kdy se zdravotnický personál v zemích suţovaných válečným 

konfliktem nebo diktátorským reţimem stal jejich obětí.  

Mezinárodní rada sester uznává právo sester na migraci, nicméně zároveň varuje 

před moţnými negativními dopady na zdravotní péči, a to zejména v oblastech 

potýkajících se s kritickým nedostatkem sester. Hlavně ty země, které trpí nedostatkem 

zdravotnického personálu „z vlastních řad“, a to z dŧvodu nefunkčního zdravotnického 

systému. Tyto oblasti proto rekrutují sestry ze zemí ostatních, coţ je povaţováno nejenom 

za neetické, ale i ekonomicky nevýhodné. Mezinárodní rada sester tuto praxi odsuzuje. 

(ICN 2000). Vzhledem k  faktu, ţe existuje spojitost mezi občanskou nestabilitou 

a migrací, si sestry vybírají země, kde mají přislíbenou lepší úroveň osobní bezpečnosti. 

Ani sestry a jejich rodiny nejsou ušetřeny násilného a náhlého přemísťování po světě. 

Mezinárodní rada sester se v roce 2000 dohodla, ţe usnadní proces uznávání kvalifikací 

a zaměstnávání sester, které čelí těmto sloţitým podmínkám. Znovuusazení přemístěných 

osob a uprchlíkŧ je v současné době významnou výzvou pro celý svět.  

 

2.3 Neúspěšná migrace 

 

Stejně jako existují faktory, které vedou k opuštění rodné země a migraci do zahraničí, 

existují situace, kdy nedojde k naplnění nadějí po příjezdu do nové země. Mnoho lidí se 

                                                           
3 KINGMA, M., Nursing Migration :global treasure hunt or disaster-in-the making, 2001, 207.s  
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není schopno adaptovat na nové prostředí, kulturní šok je pro ně tak bolestný, ţe záhy volí 

návrat zpět do vlasti. Další skupina přistěhovalcŧ je při příjezdu do návštěvnické země 

vystavena rasismu, násilí, sexuálnímu zneuţívání či vydírání. 

V případě Saúdské Arábie byly zaznamenány takovéto případy týkající se hlavně 

přistěhovalcŧ ţenského pohlaví pŧvodem z jihovýchodní Asie. Těmto ţenám je často 

odebrán pas ihned po příletu do země a po celou dobu svého kontraktu jsou vystaveny 

krutému zacházení ze strany zaměstnavatele. Málokdy tyto případy končí šťastně, 

a to hlavně v dŧsledku místní rigidní legislativy a dalším aspektŧm. Mnoho emigrantŧ 

se také setkává s  neadekvátními podmínkami pro výkon povolání, nemají pocit, ţe jejich 

schopnosti a vzdělání jsou v hostitelské zemi náleţitě oceněny a záhy volí návrat 

do domovské země. 

 

2.4 Zpětná migrace 

 

Migrace byla po dlouhou dobu povaţována za jednosměrný proces. Předpokládalo se, 

ţe jakmile se člověk usadil a adaptoval se v nové destinaci, stěhovala se za ním posléze 

celá rodina a lidé se v cizí zemi permanentně usazovali. Tento jev se však začíná měnit. Se 

zvyšující se globalizací se radikálně mění zpŧsoby, kterými se obyvatelstvo po světě 

pohybuje. Zvýšená pozornost se začíná věnovat procesu návratu. Rodinné dŧvody jsou 

hlavní příčinou pro návrat do vlasti. 

Sestry často na mnoho let opouštějí své děti a stesk a mateřské pudy je vedou zpět 

domŧ. Velká skupina migrantŧ volí návrat zpět do vlasti také za účelem zlepšení vzdělání 

svých dětí, a to zejména, pokud pŧsobí v zemích, kde v oblasti školství - vzdělávání jsou 

jen malé moţnosti. 

Další skupina sester pracuje v zahraničí po boku partnera a moment návratu je většinou 

iniciován právě partnerem. Faktory jako rasismus a xenofobie a vysoká cena ţivotního 

standardu také mohou donutit některé sestry k návratu domŧ. Pro další skupinu sester, 

které se rozhodnou pro návrat domŧ, bývá podnětem dosaţení cílŧ, které si daly ještě před 

svým odjezdem. Studie na toto téma dokazují, ţe mnoho kvalifikovaných profesionálŧ 

se po svém návratu do vlasti snaţí předávat svoje zkušenosti z pracovních pobytŧ 

v zahraničí. Mnoho sester se vrací domŧ aţ po eliminaci či alespoň redukci faktorŧ, které 

primárně vedly k jejich odchodu. Potřeba změny, a to především změny k lepšímu, je 

kritickým činitelem pro návrat. Pokud se faktory, které primárně vedly k odjezdu z vlasti, 

nezmění, nebudou mít lidé chuť se vracet zpět. Mezi posuzované faktory se například řadí 
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politická nestabilita ve vlasti, ekonomické strasti, špatná úroveň vzdělání a další.  Sestry se 

vracejí zpět do vlasti častěji neţ lékaři, a čím delší je pobyt mimo zemi pŧvodu, tím 

náročnější je pak proces návratu. (Knipe 2008)  

Proces návratu je komplexní záleţitostí a ne vţdy má navrátilec pocity úspěchu. 

Mnoho zpětných migrantŧ má potíţe začlenit se do společnosti, kterou před mnoha lety 

opustili.  Sestry a ostatní kvalifikovaní pracovníci ve zdravotnictví nabývají v emigraci 

nové schopnosti a znalosti, ne vţdy však mají příleţitost tyto přednosti zpětně uplatnit ve 

své zemi a mohou se najednou ocitnout na spodních příčkách kariérního ţebříčku. To pak 

vede k pocitŧm frustrace a nespokojenosti, coţ jsou přesně ty dŧvody, které primárně 

vedly k opuštění země. Kdyţ se přidají ještě výsměch a projevy závisti od okolí, pak 

mnoho sester volí opětovné vycestování. (Kline 2003)  

Jako je dŧleţité počítat s návratem jiţ ve fázi, kdy se sestry v zahraničí zaměstnají, 

je stejně tak dŧleţité si pamatovat, ţe výsledný úspěch zpětné migrace závisí na zpŧsobu, 

kterým návrat probíhá a který je popisován v kapitole o obráceném kulturním šoku. 

Přestoţe vlády budou i nadále hrát významnou roli v rozvoji a zavádění metodiky 

a programŧ pro efektivní řízení lidských zdrojŧ, adekvátně adresovat ekonomické, sociální 

a politické dimenze zdravotnické pracovní síly bude vyţadovat široký rozsah partnerství 

na národní, regionální a mezinárodní úrovni. Pokrokové strategie, jak podpořit a ulehčit 

zpětnou migraci, musí být vyvíjeny a uplatňovány na obou stranách migrační osy. 
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3 TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ  

 

 

Transkulturní ošetřovatelství, neboli multikulturní ošetřovatelství, je humanistický 

model ošetřovatelské péče, který poprvé identifikovala americká profesorka ošetřovatelství 

Madeliene Leininger v polovině 60. let minulého století. Její první studie o transkulturním 

ošetřovatelství vznikla ve Východních výšinách na Nové Guinei, kde začátkem 60. let 

proběhl etnoošetřovatelský a etnodemografický výzkum mezi domorodými obyvateli 

kmenu Gadsupa, jehoţ se sama zúčastnila. V prŧběhu dvou let navštěvovali vědci - 

teoretici  místní obyvatele, kde zkoumali otázky víry, hodnotového systému, dále pak 

otázky významu pečování a pozorovali vzorce chování. Výsledky této, v dané době 

největší multikulturní studie, dodnes slouţí jako podklad pro výuku transkulturního 

ošetřovatelství a klinickou praxi. Kniha Leininger „Transcultural Nursing:Concepts, 

Theories and Practice“ z roku 1978 popsala hlavní koncepce činnosti transkulturního 

ošetřovatelství a definitivně dokázala, ţe antropologie a ošetřovatelství jsou vzájemně 

spojené a přece rozdílné. (Pavlíková 2006) 

 

3.1 Definice 

 

Madeleine Leininger definovala transkulturní ošetřovatelství jako oblast studia a praxe, 

která se zaměřuje na holistickou kulturní péči, zdraví a projevy nemocných jedincŧ 

či skupin a která respektuje společné znaky kulturních hodnot, víry a praktik. 

„Transkulturní ošetřovatelství je významná oblast studia a praxe orientovaná 

na komparativní významy kulturní péče (pečování), víry a praktiky individuí či skupin 

stejných či odlišných kultur. Cílem transkulturního ošetřovatelství je poskytnout kulturně 

shodnou a diferencovanou ošetřovatelskou péči praktikovanou pro zdravé a nemocné lidi, 

anebo jim pomáhat čelit nepříznivým lidským podmínkám, chorobě či umírání kulturně 

vhodným způsobem.“ 
4
 

 

3.2 Teoretická východiska 

 

Teorie kulturně diverzifikované a univerzální péče (Theory of culture care diversity 

and universality) Madeleine Leininger (1991) je základním východiskem pro transkulturní 

ošetřovatelství. Spočívá v poznání, pochopení a vyuţívání společných a rozdílných znakŧ 

                                                           
4  LEININGER,.M. Transcultural Nursing 2002, 46 s. 
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kultur při poskytování ošetřovatelské péče.  Tato teorie vznikla v USA, kde se po II. 

světové válce zvedla vlna migrace a mezi klientelou sester se najednou ocitli lidé, kteří 

pocházeli z naprosto odlišných etnik a kultur.  

Jako premise, neboli východiska své teorie, určila Leininger těchto 13 bodŧ: 

1. Péče je podstatou ošetřovatelství, je zřejmým dominantním, ústředním a společným 

zaměřením. 

2. Kulturně orientovaná péče je nezbytná pro pohodu, zdraví, lidský růst a vývoj, přežití, 

vyrovnání se s handicapem a čelení smrti. 

3. Kulturně orientovaná péče je více komprehensivní, holisticky pojímaná ve vědomostech, 

v objasňování, interpretování a předpovídání fenoménů ošetřovatelské péče i v oblasti 

řízení ošetřovatelských rozhodnutí a činností. 

4. Transkulturní ošetřovatelství je věda a profese o humánním rozměru pečování, v jehož 

centru stojí služba individuím, skupinám, komunitám, společnostem a institucím. 

5. Kulturně orientovaná péče je nezbytná pro léčení a vyléčení, nemůže být vyléčení bez 

péče, ale může být péče bez léčby. 

6. Kulturní péče - její pojmy, významy, vyjadřování, vzorce, modely a procesy péče se 

odvíjejí od kulturních rozdílností, ale současně také od kulturní univerzality. 

7. Každá kultura má rodovou (laickou, lidovou, emickou) péči a obvyklou praxi a zpravidla 

profesionální - na vědeckých principech rozvíjenou, univerzální péči a praxi, která se liší 

transkulturně a individuálně. 

8. Hodnoty kulturní péče a její praktiky jsou zakořeněné ve světonázorových, jazykových, 

filozofických, náboženských a duchovních, rodinných, společenských, politických, 

právních, vzdělávacích, kulturních, ekonomických, technologických, etnohistorických 

a environmentálních dimenzích kultury. 

9. Prospěšná, uzdravující a uspokojující kulturní péče ovlivňuje zdravé, pohodu jedinců, 

rodin, skupin a komunit v jejich environmentálním prostředí. 

10. Kulturně vhodná a prospěšná péče bude existovat jen tehdy, když její hodnoty, 

vědomosti či vzory budou zjevně vnímány a užívány pro přiměřenou, bezpečnou a účelnou 

péči. 
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11. Kulturně univerzální a diferencovaná péče existuje v lidských kulturách světa mezi 

profesionální péčí a klientovou lidovou – laickou - tradiční péčí. 

12. Kulturní konflikty, kulturně nepřijatelné praktiky, kulturní stres a kulturní bolest 

odrážejí nedostatky ve vědomostech o kulturní péči, která má vést ke vhodné, odpovědné, 

bezpečné a citlivé péči. 

13. Etnoošetřovatelské  výzkumné kvalitativní metody představují důležité nástroje pro 

přesná zjištění a interpretaci relevantních, komplexních a strukturovaných emických 

i odborných profesionálních dat pro kulturní péči. (Špirudová 2006) 

 

3.3 Transkulturní ošetřovatelství v kontextu péče o arabské muslimy 

 

Poskytovat péči pro arabské muslimy znamená opravdovou výzvu pro většinu sester 

v rámci celého světa. Má-li být péče o arabské muslimy efektivní, musí si být sestra 

vědoma toho, jak islám ovlivňuje kaţdodenní ţivot muslimŧ. Kulturně předvídavá a citlivá 

sestra pochopí stud a obavy mnohých arabských muslimek a uchopí péči tak, aby byla 

zachována a respektována jejich touha po soukromí. Mnoho muslimek si přeje, aby při 

vyšetření mohla být doprovázena ţenou, být vyšetřena ţenou a při vyšetření odhalovat 

pouze minimální část svého těla. Pro mnohé arabské muslimy je dodrţování pŧstu během 

svatého měsíce Ramadánu a vykonávání modlitby klíčové pro udrţení zdraví těla a mysli 

a prevenci nemoci. Tyto pro příklad jmenované rituály jsou více neţ jen jednoduchým 

aktem poboţnosti, sestra by proto měla zhodnotit jejich význam u kaţdého svého pacienta. 

 

3.3.1 Jazyk 

Verbální komunikace je dŧleţitým faktorem v procesu péče o pacienta. 

Je to prostředek pro pochopení kulturních hodnot, víry a přesvědčení, celistvosti a vnímání 

zdraví a péče o něj. Protoţe islámské poselství bylo zjeveno v arabštině, je pro arabské 

muslimy jejich jazyk tím nejdokonalejším nástrojem pro komunikaci. Neodmyslitelným 

náboţenským významem arabštiny je přesvědčení, ţe Korán nemŧţe být přeloţen do 

jiných jazykŧ, aniţ by se nevytratila jeho smysluplnost a odkaz. Znalost arabštiny je pro 

Araby tudíţ znakem prestiţe a váţnosti. Mnoho cizincŧ pracujících v KSA není i po 

několika letech schopno arabštině porozumět. Sestry přijíţdějící do KSA často 

ke komunikaci s pacienty vyuţívají jako překladatele zdravotnické asistenty, či jiné osoby 

z řad personálu se znalostí arabštiny. Vzhledem k charakteru jejich povolání, 

tj. vytíţenosti, znamená verbální dorozumění se s pacientem kaţdodenní výzvu. 
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3.3.2 Rodina a věk 

Vedle víry je na dalším místě rodina a příbuzenské svazky. Sestra musí mít ucelené 

znalosti o významu rodiny, jakoţto hlavní jednotce sociální organizace arabsko-muslimské 

kultury.  Muslim je většinou zrozen do rozvětvené rodiny, která vytváří a pouţívá svých 

vazeb k dosaţení denních aktivit, udrţení hodnot a k dosahování ţivotních cílŧ. V arabské 

kultuře se samozřejmě očekává, ţe jedinec upřednostní rodinu nebo skupinu nad svými 

individuálními zájmy, coţ často znamená i sebeobětování pro blaho skupiny. Z tohoto 

nastavení vyplývají i určité výhody, například v rozvětvených rodinách se děti zacvičují do 

mnohočetných sociálních rolí, a zároveň tyto rodiny slouţí jako přirozený nástroj lásky 

a péče. V nemocnicích rodina tráví u lŧţka nemocného dny a noci, a pokud hygienický 

reţim oddělení neurčuje jinak, přebírají část ošetřovatelské péče a podílejí se na jejím 

plánování. Omezené návštěvní hodiny na oddělení se někdy setkávají s neporozuměním ze 

stran příbuzenstva a dochází k vypjatým situacím mezi rodinou a ošetřovatelským 

personálem. Věk jedince je v arabsko-muslimské kultuře významným faktorem. Stárnoucí 

rodiče většinou ţijí ve společném domě s nejstarším synem. Pojem “domov dŧchodcŧ” byl 

aţ donedávna mezi Araby -muslimy neznámým slovem. Nepostarat se o svého 

nemohoucího je v islámu povaţováno za velký hřích. Dle Ekoholy je výskyt senility na 

Středním východě vzácným jevem vzhledem k faktu, ţe starým lidem se s věkem dostává 

vyššího společenského postavení, na rozdíl od západních kultur, kde se stoupajícím věkem 

přichází často ztráta sebevědomí a vlastní hodnoty. (Leininger  2002)  

Děti jsou povaţovány za dar od Boha - představují kontinuitu ţivota. V Koránu 

není zmínka o antikoncepci, dle Koránu je počet narozených dětí v rodině určen Alláhem, 

nicméně koncept plánování rodiny je v muslimské kultuře častý a zvyšuje se přímo úměrně 

vzdělání a asimilaci. Potrat je v islámu zakázán. Muslimská víra prosazuje manţelskou 

instituci, dle Koránu jsou ţena a muţ “partneři, kteří by se měli k sobě navzájem chovat 

s respektem a s náklonností, vyplývající z manželské instituce”. Zŧstat svobodným je 

povaţováno za nepřirozené a mŧţe vést ke hříchu smilstva. I přesto však počet rozvodŧ 

v arabsko-muslimské kultuře narŧstá, včetně případŧ domácího násilí. 

 

3.3.3 Výživa 

Strava a výţiva jsou v arabsko-muslimské víře další fundamentální hodnotou 

a sestra si toho musí být při poskytování ošetřovatelské péče vědoma. Dle Koránu 

je zakázáno poţívání alkoholu, vepřového masa a všeho masa, které bylo zpracováno 

nečistým zpŧsobem. Podle modelu Leiningerové  by měla sestra nejdříve zhodnotit rozsah 
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klientových dietních návykŧ a omezení podle nich volit přiměřený zpŧsob stravy. Většina 

muslimŧ bude při své hospitalizaci dodrţovat spíše dietní omezení vycházející z jejich 

víry, neţ kterékoli jiné islámské praktiky.  (Leininger 2002) 

 

3.3.4 Umírání a smrt 

Pro muslimy je smrt pouze okamţikem přestupu do věčného ţivota s Bohem. Dle 

Koránu by se měl kaţdý muslim během svého ţivota na smrt připravit, kaţdý den myslet 

na svoji konečnost a hovořit o smrti. Muslimové věří, ţe kaţdý z nás má na Zemi určený 

čas a okamţik smrti, je na vŧli Alláha a lidská ruka tento okamţik nemŧţe časově ovlivnit. 

Islámské učení tvrdí, ţe umírání a smrt by mělo být pokojnou záleţitostí, bolest a utrpení 

by mělo být eliminováno co nejvyšší moţnou měrou. Islám zakazuje a odsuzuje jakékoli 

formy eutanázie. Nerozšiřování terapie či vysazení sloţek léčby je však běţné 

v preterminálních a terminálních stavech. Pacient má právo se vyjádřit ke svému stavu, 

účastnit se plánování léčebné a ošetřovatelské péče, provádět zásadní rozhodnutí. Pokud 

zdravotní stav pacienta toto nedovoluje, přebírá tyto aktivity jeho rodina, respektive 

muţský člen rodiny - tj. mluvčí rodiny. Přestoţe muslimové vnímají smrt jako přirozenou 

a je pouze na Alláhu, kdy tento okamţik nastane, v mezinárodně akreditovaných 

zdravotnických zařízení je samozřejmostí pacienty léčit v souladu s praxí západní 

medicíny. 
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4 KULTURNÍ ŠOK 

 

 

4.1 Definice a fáze 

  

Existuje mnoho teorií o kulturním šoku, ale všechny shrnují stejné jevy. Pojem 

kulturní šok poprvé pouţil kanadský antropolog Kalervo Oberg, který se této problematice 

vášnivě věnoval. Oberg popisoval kulturní šok jako “sraženou úzkost, která vzniká na 

základě ztráty všech známých znaků a symbolů sociálních styků”. 
5
Americký psycholog 

Peter Adler k tomu dodává: “individuum procházející kulturním šokem reflektuje svou 

úzkost a nervozitu z kulturních rozdílů skrze množství obranných mechanismů jako 

potlačování, ústup, izolace a odmítnutí. Tyto obranné reflexy poukazují na základní 

nejistotu, která se v chování projevuje jako sklon k samotářství, vztek, frustrace 

a sebedotazování na vlastní kompetence. Odstraněním známých pilířů, podnětů 

a záchytných bodů kulturního porozumění se člověk stává dezorientovaným a vyděšeným. 

Je odcizen věcem, které zná a kterým rozumí. 
6
 

V multikulturním kontextu je kulturní šok více či méně náhlým ponořením 

do nespecifického stavu nejistoty, kdy si člověk není jistý tím, co se od něj očekává a co on 

mŧţe očekávat od svého okolí. Oberg (1960) také identifikoval čtyři fáze kulturního šoku: 

 1. Fáze medových týdnŧ - v této fázi převládá vzrušení, euforie z nového místa 

a prostředí. 

2. Fáze odmítnutí - Oberg popisuje tuto fázi jako krizi. Emigrant počíná zjišťovat, 

ţe věci v novém prostředí nedávají smysl. Dezorientace vede k nepřátelskému přístupu 

k nové kultuře a jejím obyvatelŧm, protoţe nic není tak, jak má být a člověk je zmatený 

a bezmocný. 

3. Fáze ústupu - Jakmile je hostitelská kultura zamítnuta, emigrant se vrátí 

do známého komfortu domácího prostředí, které je nyní viděno skrze “rŧţové brýle”. 

Člověk v této fázi si neustále stěţuje a vědomě si přeje setrvat v izolaci od hostitelského 

prostředí. 

                                                           
5 OBERG, K., Cultural shock: Adjustment to new cultural environments, 142 s. 

 
6 ADLER, P., Culture shock and the cross-cultural learning experience, 8 s. 
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4. Fáze vyrovnání a entusiasmus - v poslední fázi se pocity izolace dají na ústup. 

Člověk se cítí příjemněji a začíná mít ţivot v novém prostředí pod kontrolou, povaţuje 

nové prostředí za svŧj domov.  

 

4.2 Výskyt a vyrovnání se s kulturním šokem  

 

Kulturní šok do jisté míry proţívá kaţdý, kdo se ocitne v novém a neznámém 

prostředí. Jde o přirozenou reakci člověka a nejedná se o patologický stav, pokud je vázána 

na nové prostředí. Osoby, které se ocitly v cizím prostředí více či měně dobrovolně, 

mŧţeme rozdělit do následujících skupin:  

1. Turisté - letmý pobyt < 6 měsícŧ 

2. Hosté - pobyt > 6 měsícŧ-5 let 

3. Imigranti - zŧstanou v cizí kultuře trvale 

4. Uprchlíci - vytlačení z domácího kulturního prostředí. 

Furnham a Bochner identifikovali šest pre-dispozic, které určují, jak a jestli se u člověka 

vyskytne kulturní šok:  

1. Je dŧleţité mít kontrolu nad okolnostmi, za kterých dochází ke kontaktu s hostitelskou 

kulturou. 

2. Rozsah intrapersonálních faktorŧ, jako je věk, předchozí cestování, jazykové 

schopnosti, vynalézavost, nezávislost, statečnost, obojetnost, schopnost tolerance bude 

mít dopad na proţití či neproţití kulturního šoku. 

3. Biologické faktory, jako fyzická kondice a obecně zdravotní stav, určí výsledek 

kulturního šoku. 

4. Interpersonální rozdíly, jako je moţnost opory a jasně definovaná role, jsou dŧleţitým 

faktorem. 

5. Charakteristika hostitelské kultury je dŧleţitým faktorem. 

6. Geopolitické podmínky hostitelské kultury v době kontaktu jsou poměrně dŧleţitým 

faktorem. 

Pozitivní nebo negativní dopad kontaktu s cizí kulturou závisí na všech těchto 

faktorech. Kulturní šok mŧţe být konstruktivně vnímán jako proces rŧstu a učení. Tento 

zpŧsob poznávání nové kultury kombinuje kulturně vzdělávací model s modelem 

sociálních schopností s dŧrazem na potenciálně pozitivní dopady kulturní interakce. 

(Furnham a Bochner 1986) Kulturní šok, jakoţto stresová situace se dotkne kaţdého, kdo 

se ocitne v novém prostředí. Velké mnoţství lidí povaţuje kulturní šok za “rychlou 
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a prudkou reakci”, ale jen málokdo si uvědomuje, ţe pokud se nebude adekvátně řešit, 

mŧţe mít hluboké a dlouhodobé následky. (Marx 1999)  

Lidé mají rŧzné mechanismy, jak se s negativními emocemi vyrovnávat. Někdo 

se svěřuje dŧvěrníkovi, jiný upevní svoji disciplínu a pak existují jedinci, kteří se uchýlí 

k fatalistickému postoji a do jisté míry vyčkávají, co bude a nějak přečkávají, aţ situace 

pomine. Dle Marx je vhodné, vedle  praktických  rad,  jak zvládat kulturní šok v obecném   

měřítku,  pouţít v této stresové situaci základní metody řešení problému. Jedná se hlavně 

o techniku předpokladu, soustředit se na zvládání emocí a zaměřit se na zvládání 

problému. Marx tvrdí, ţe pokud bude jedinec předpokládat, ţe nová situace mŧţe být 

zdrojem problémŧ a negativních emocí, je to pŧlka úspěchu. Zhodnotit svoji emoční 

zranitelnost mŧţe jedinci poskytnout jistý odhad rozsahu, ve kterém se kulturní šok 

dostaví. V neposlední řadě pak snaha vnímat tento stres jako něco normálního, mŧţe také 

vyvolat mnohem pozitivnější postoj “to zvládnu”.  Tato technika zvládání emocí ve své 

podstatě znamená soustředit se na své emoce a nalézat, jak je zvládat. Uvědomovat si svoje 

negativní emoce není známkou slabosti, ale nutnou aktivitou k uklidnění předtím, 

neţ člověk začne jednat a emoce zvládat. Negativní emoce často vedou k nereálným 

představám a uchylování se ke katastrofickým scénářŧm typu “všechno je špatně”, “nikdo 

mi nerozumí” a podobě. Vybalancovat tyto negativní emoce a nahradit je pozitivními 

myšlenkami a více optimistickými prognózami ovlivní naši emoční pohodu a schopnost 

zvládat problémy. Jakmile se člověk naučí kontrolovat svoje emoce, měl by být schopen 

aktivně řešit stresové situace, kterým musí čelit. V případě kulturního šoku je potřeba 

diferencovat mezi aspekty, které člověk v novém prostředí dokáţe ovlivnit a které existují 

nezávisle na jeho vŧli (klima, politické zřízení). Identifikace nejvíce stresujících faktorŧ 

a modifikace reakcí na tyto podněty, jako například vyhledávání opory v okolí (kolegové, 

rodina a přátelé) a zapojování se do aktivit urychlujících re-adaptaci na nové prostředí 

se řadí mezi metody zvládání kulturního šoku. 

 

4.3 Obrácený kulturní šok 

 

Obrácený kulturní šok je fenoménem, který je stejně častý jako šok kulturní. Cox 

tvrdí, ţe “kulturní šok reprezentuje komplexní škálu emocí po přistěhování do nové země”
7
. 

(Knell 2006)  

                                                           
7
 Knell M., Burn-Up or Splash Down, s. 10 
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Proto je překvapivé, ţe jiţ po tak krátké době, jako jsou dva roky pobytu v zahraničí, 

mŧţeme pocítit téměř tytéţ pocity při návratu do vlasti.  (Knell 2006) Výraz re-entry, 

neboli opětovný vstup, je období vyznačující se nedostatkem pocitŧ jistoty. Cesta do školy, 

známé obchody na rohu ulice, denní rutina, to všechno je najednou pryč. Člověk se navrací 

do své země a připadá si ztracený a zmatený.  Někdy je změna velice náhlá a rychlá. 

V dřívějších dobách trvalo i několik týdnŧ a měsícŧ, neţ se lidé přemístili z jednoho 

kontinentu na druhý, ale v dnešní době letecké dopravy je to otázka i několika hodin. 

Přizpŧsobení se pŧvodní kultuře je povaţováno za náročnější záleţitost neţ zvládnutí 

kulturního šoku při vycestování do neznámé a nové oblasti. Obrácený kulturní šok je tedy 

nejnáročnějším aspektem pobytu mimo místo pŧvodu.  (Marx 1999) 

Stejně tak jako u klasického kulturního šoku, pokud máme na mysli zvládnutí 

stresové situace, však nelze říct, ţe se vyskytuje u všech osob stejnou měrou.  

 

4.4  Transkulturní změna a přechod zpět 

 

Změna je vnější proces, který se týká změny prostředí a odlišného kontextu ţivota. 

Na druhou stranu přechod, respektive přechodné stadium je záleţitost vnitřní a potřebuje 

čas.  Existuje pět fází transkulturní přeměny: 

1. Angaţovanost - pocit, ţe člověk má své místo ve společnosti, udrţuje aktivní 

a závazné vztahy s ostatními lidmi, má pocit zodpovědnosti. 

2. Odchod - Čas, kdy nastává oslavování, smutek a čas říci sbohem. Člověk vycouvá 

ze svých povinností, závazkŧ a vztahŧ. Toto období se vyznačuje pocity smutku, 

vzrušení, zájmu a pocitu viny. 

3. Přeměna - Doba, kdy se člověk poprvé ocitne v novém prostředí. Nejlépe lze tuto 

fázi charakterizovat jako chaos. Dostavují se pocity frustrace, zmatku, 

bezvýznamnosti, ignorance, dostavují se změny v mentální, fyzické a duchovní 

pohodě. 

4. Vstup – Moment, kdy se věci opět dávají do pořádku a začínají mít smysl, člověk 

v této fázi opětovně nachází svoji cestu.  Toto je konstruktivní fáze, kdy je opět 

nalezen pocit kontroly, pocit významu a bezpečí. V tomto stadiu je člověk ochoten 

experimentovat a zkoušet nově nabyté schopnosti a zkušenosti. 

5. Znovuzapojení - Bod, kdy se člověk cítí bezpečně a opětovně zapojen, je přijímán, 

má pocit, ţe někam patří.  Adaptace, pocit osobního bezpečí a identity jsou 

opětovně přítomny. (Huff 2004) 
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Mnoţství stresu, který člověk během přeměny proţívá, je znásobený dvěma faktory: 

doba, po kterou přeměna trvá (čím kratší čas, tím bolestivější je proţitek stresu) a rozdíl 

mezi místem pŧvodu a místem novým. Velice často je tento rozdíl doslova „rozdílem 

světŧ“. Na druhou stranu jiná teorie tvrdí, ţe lokalita pobytu není jasným prediktorem 

výskytu obráceného kulturního šoku.(Hawley 2004) 

Pokud jde o proces návratu, je potřeba zohlednit stupeň identifikace člověka s kulturou, 

ve které člověk ţil. Čím bliţší je tato identifikace a čím rigidnější jsou kulturní zvyky 

té či oné společnosti, tím těţší bude re-adaptovat se na kulturu pŧvodní. Toto je obzvlášť 

náročné pro děti, které byly vychovány v cizím prostředí.  Jejich pocit identity je podroben 

enormnímu tlaku po jejich návratu zpět do vlasti a to bez ohledu na jejich věk. Oficiálně 

uţívaným termínem pro děti narozené v emigraci a vracející se posléze do vlasti jejich 

rodičŧ je „děti třetí kultury“. (Knell 2006) 

 

4.5 Známky obráceného kulturního šoku a metody zvládání  

 

U obráceného kulturního šoku se opět dostavují pocity odcizení, smutku, frustrace, 

ztráty, vyčerpání, zmatenosti a vzteku. Jsou pozorovány známky ztracené identity, člověk 

se musí re-adaptovat na kulturu domácí, ale v mnoha případech jiţ přijal identitu v kultuře 

hostitelské (podvědomá transformace) a po návratu dochází k dezorientaci a pocitu ztráty. 

Lidé si mohou připadat jako cizinci ve své vlastní rodné zemi, která se ale během pobytu 

vně mŧţe najednou stát zemí cizí.  Mnoho lidí se setkává s nepochopením a nezájmem 

okolí, coţ jen zvyšuje známky smutku a frustrace. (Knell 2006)  

Úspěšně zvládat tento náročný proces vyţaduje dobré plánování a načasování. 

V ideálních případech má člověk zhruba 6 měsícŧ na přípravu k odjezdu, nicméně mnoho 

odjezdŧ probíhá nedobrovolně či urychleně a za dramatických podmínek, kdy není čas 

na adekvátní přípravu. Během přípravy na odjezd by měl člověk zhodnotit dŧvody 

k návratu, dozvědět se o změnách a situaci v domovské zemi, coţ v případech, kdy se lidé 

vracejí i po desítkách let v emigraci, mŧţe být obrovskou výzvou. Proto se doporučuje 

v případě delších pobytŧ udrţovat  kontakty s rodinou a přáteli, kteří poskytují informace 

o situaci a vývoji v domovské zemi. Dalším dŧleţitým faktorem je proces loučení, 

zkompletování všech pracovních a vztahových závazkŧ před odjezdem a zhodnocení celé 

této zkušenosti. Mnoho lidí neví, co od přemístění očekávat a jak budou na tuto změnu 

reagovat, proto se doporučuje sebe-evaluace ve smyslu, do jaké míry nás pobyt v cizí zemi 

ovlivnil, změnil naši osobnost, co pro nás znamená návrat do kultury pŧvodní a do jaké 
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míry jsme převzali aspekty kultury hostitelské. Vytyčení realistických cílŧ, kterých chce 

člověk po návratu do vlasti dosáhnout ještě před vlastním odjezdem, patří také k dŧleţitým 

faktorŧm, které pomáhají nastalý stres zvládnout.  Jelikoţ člověk vracející se do země 

pŧvodu se často cítí izolován a nepochopen, je dŧleţité mít zabezpečený kruh sociální 

opory. (Knell 2006) 
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5 SPECIFIKA SAÚDSKÉ ARÁBIE  

 

 

5.1 Geografie a demografie 

 

Království Saúdské Arábie neboli Saúdská Arábie je největší zemí na Středním 

východě, kdy s rozlohou přes 2 milióny čtverečních kilometrŧ zabírá téměř celý Arabský 

poloostrov. Populace se nyní pohybuje okolo 23 miliónŧ obyvatel (dvojnásobek oproti 

roku 1990), pětinu obyvatelstva tvoří přistěhovalci. Převáţná část těchto lidí jsou obyvatelé 

sousedních arabsky hovořících státŧ, dále pak i občané zemí jihovýchodní Asie, kteří 

v zemi vykonávají hlavně dělnické a pomocné profese. Do KSA míří lidé ze Severní 

Ameriky, Evropy a Austrálie či Jiţní Afriky, u kterých v drtivé většině převaţují posty 

„bílých límečkŧ“ hlavně ve stavebnictví, finančním sektoru, vzdělávání a v neposlední 

řadě ve zdravotnictví. Dalším faktem je, ţe téměř třetina místních obyvatel je mladších 

25 let. Pro místní vládu je tento údaj velice znepokojující. Mnoho mladých Saúdŧ není 

ochotno přijmout zaměstnání v podřadných profesích a místní vzdělávací systém 

produkuje hlavně absolventy humanitních oborŧ, a tak poptávka po specialistech v ropném 

prŧmyslu a technických oborech, čili oborech se neustále rozvíjejících, zŧstává 

neuspokojena. (Wikipedia)  

 

5.2 Historie  

 

Historie tohoto regionu sahá aţ do starověku, ovšem vzestup dynastie Saúdŧ nastal 

aţ v roce 1744. V tomto roce došlo na základě jednání mezi politickými a duchovními 

vŧdci k dohodě, ţe by se region měl seskupit do samostatného státu, který by fungoval 

na principu „pravého islámu“. Příštích 150 let lze chápat jako soupeření o nadvládu nad 

Arabským poloostrovem mezi Saúdy a Otomanskou říší. Moc a bohatství dynastie Saúdŧ 

však postupně narŧstala a v roce 1824 byl zaloţen Druhý saúdský stát, který trval aţ do 

roku 1892, kdy se dynastie Saúdŧ podřídila Al-Rashidovi z Hail. Aţ v roce 1902 došlo 

k obsazení Rijádu (dnešní hlavní město) Ibn Saud Al Saudem, který byl jmenován prvním 

saúdským králem. Během příštích 20 let docházelo k přerozdělování a vytyčení teritoria 

a v roce 1932 bylo vyhlášeno samostatné Království Saúdské Arábie. První zprávy 

o ropných loţiscích sahají do roku 1938 a tento objev zcela markantně ovlivnil další osud 

regionu. Vývoj v druhé polovině 20. století byl zcela jistě ovlivněn roztrţkami v královské 

rodině, které vyvrcholily vraţdou krále Faisala jeho synovcem v roce 1975. Roli v této 
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události určitě sehrála i ropná krize v roce 1973, která vyhrotila napětí v zemi. Saúdská 

Arábie byla vyhlášena absolutní monarchií v roce 1992, kde král (muţský potomek 

prvního krále) je hlavou státu, stojí i v čele vlády a armády. Korán je povaţován 

za saúdskou ústavu a země funguje na principu islámského práva sharia, který pokrývá 

de facto všechny aspekty právního státu zaloţenému na muslimských principech. Saúdská 

Arábie je povaţována za nejrestriktnější muslimskou zemi světa, za čímţ stojí 

wahabbismus - který vznikl v 18. století a který reprezentuje fundamentální výklad 

Koránu. Saúdové se řadí mezi sunitské muslimy a islám je jediným oficiálně povoleným 

náboţenstvím.  

Jiţ od první války v Zálivu je Saúdská Arábie povaţována za hlavního 

spojence USA při řešení konfliktŧ v regionu. Zjištění, ţe 14 teroristŧ z 11. září 2001 plus 

dirigent celé akce Usama bin Ladin pocházeli z KSA, otřáslo vzájemnou dŧvěrou. 

V posledních letech se reputace KSA zlepšuje, za čímţ stojí relativně úspěšné tahy místní 

vlády při boji proti terorismu a nynější král Abdullah (od r. 2005).  Pomalé změny 

a postupné reformy přispívají ke vzrŧstající mezinárodní oblibě. Na druhé straně fakt, 

ţe teroristické organizace v zemi jsou i nadále financovány ze státních peněz, aniţ by se 

tomu vláda snaţila zabránit, zpŧsobuje, ţe  KSA v očích mezinárodního společenství je 

stále povaţována za potenciální výbušné pole. V zemi proběhlo mezi lety 2004-2005  

několik teroristických útokŧ zaměřených proti přistěhovalcŧm ze Západu a vyţádaly 

si oběti na ţivotech. 

  

5.3 Ekonomika 

 

Devadesát procent národního exportu tvoří ropa, která také dává dohromady 75% 

z celkových státních příjmŧ. Tyto prostředky pak usnadňují vznik sociálního státu, který 

však má vláda problémy dotovat v období poklesu cen ropy na celosvětovém trhu. Ropný 

prŧmysl zaujímá 45% HDP v porovnání se 40% ze soukromého sektoru. KSA se svými 

zásobami ropy v počtu 260 biliónŧ barelŧ, které činí pětinu celkových světových zásob, 

se řadí mezi nejsilnější členy OPEC. Posledních několik let se však mnoţí zvěsti 

o tenčících se zásobách v ropných loţiscích, coţ samozřejmě vyvolává v saúdské vládě 

znepokojení. Na konci minulého století proběhla privatizace v energetickém 

a telekomunikačním sektoru, jejímţ cílem bylo nabuzení soukromého sektoru a nabuzení 

ekonomiky. Hrubý domácí produkt na hlavu činil v roce 2007 zhruba 17.000 USD. 
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5.4 Zdravotní péče a její financování 

  

Hlavním koordinátorem zdravotní péče je ministerstvo zdravotnictví (dále pak MZ), 

které spravuje zhruba 52% všech zdravotnických zařízení a je hlavní vládní instancí, která 

zodpovídá za management, financování a regulaci zdravotní péče v zemi. MZ je nadále 

pověřeno poskytováním preventivní, léčebné a rehabilitační péče. Také soukromý 

zdravotnický sektor, který zahrnuje zhruba 22% na trhu, je pod plným dohledem 

a kontrolou MZ. Ministerstvo zdravotnictví je národním poskytovatelem zdravotní péče 

(dále pak NPZP) pro celou populaci. V KSA jsou dále zastoupeny menší NPZP poskytující 

primární, sekundární a terciární péči, a to pro specifické bezpečnostní a armádní sloţky 

jako ministerstvo obrany a letectví, ministerstvo vnitra a Národní garda. Kromě těchto 

agentur funguje v zemi několik nezávislých vládních organizací, které jsou zodpovědné 

za poskytnutí a financování zdravotní péče studentŧ a to je ministerstvo školství 

a ministerstvo práce a sociálních věcí - které se specificky věnuje osiřelým dětem a lidem 

s mentálním handicapem.  

Organizace Červený pŧlměsíc je hlavním „dodavatelem“ přednemocniční péče. Tato 

organizace je také zodpovědná za poskytování zdravotní péče během největších 

muslimských svátkŧ a to je Haj a Ramadán, kdy se na několik týdnŧ v roce rozroste 

populace aţ o 2 miliony poutníkŧ vydávajících se do Mekky a Mediny.  

Reforma saúdského zdravotnictví se rozběhla na konci sedmdesátých let, kdy se 

místní ministerstvo zdravotnictví inspirovalo Světovou zdravotnickou organizací a její 

aktivitou „Zdraví pro všechny“, respektive programem, který měl zabezpečit přístup 

k informacím o zdraví a přístupem ke zdravotnické péči pro celosvětovou populaci do roku 

2000. Ministerstvo zdravotnictví je hlavním garantem zdravotnického systému, nicméně 

v zemi fungují i další instituce pro kontrolu zdravotnických sluţeb a péče jako je např. 

Národní zdravotnická rada nebo Saúdská komise pro zdravotnické specializace. Existují 

i instituce na regionálních úrovních. Přesto je třeba říci, ţe komunikace mezi všemi 

zodpovědnými institucemi včetně MZ probíhá chaoticky a bez jasné koncepce, coţ se ve 

finále odráţí v poskytované péči. Zhruba 11% národního rozpočtu putuje do výdajŧ 

ve veřejném zdravotnictví. Dále pak 80% všech výdajŧ ve zdravotnictví patří veřejnému 

sektoru.  

Pro občany SA je veškerá zdravotní péče ve veřejných institucích bez omezení 

zdarma. Péče v privátních zdravotnických zařízeních pro zaměstnance státních institucí 
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není většinou hrazená státem a pacient (bez ohledu na národnost) je veden jako 

samoplátce.  

Pro cizince pracující jak v soukromém, tak i veřejném sektoru je poskytnutí 

komplexní zdravotní péče ve státních nemocnicích zdarma, nicméně zaměstnavatel je ze 

zákona povinen odvádět zdravotní pojištění (maximální rozsah krytí činí zhruba 

67.000 USD ročně). Tento legislativní krok byl však proveden aţ v roce 2006, kdy si vláda 

začala uvědomovat masivní nárŧst ve výdajích na zdravotní péči (nárŧst populace, nové 

léčebné metody a změny v nemocnosti populace).  

Saúdská Arábie začala v osmdesátých letech implementovat program „saudizace“, 

jehoţ cílem je postupná eliminace zahraniční pracovní síly (a to hlavně ve zdravotnictví) 

a nástup místních pracujících. Vzhledem k lukrativnosti pracovních kontraktŧ, které 

saúdské nemocnice nabízejí zahraničním uchazečŧm a mdlá motivační snaha místních 

úřadŧ rekrutovat Saúdy do práce plus fakt, ţe spousta Saúdŧ nemá zájem pracovat vŧbec, 

je zatím výsledek „saudizace“ nevalný. Velký dŧraz je v posledních letech kladen 

na dostupnost primární péče a prevenci. Pětina obyvatelstva ţije v primitivních 

podmínkách, stovky kilometrŧ od civilizace a bez jakéhokoli přístupu byť i do jednoduché 

lékárny a k informačním zdrojŧm. Fakt ţe mnoho procent obyvatelstva (i z urbanistických 

lokalit) není v oblasti prevence vŧbec edukována, resp. není vŧle se vzdělat, je situace 

v KSA ohledně záchytu onemocnění a včasné léčby mnohdy tristní. (Alsharif 1998) 

 

5.5 Postavení ţen v Saúdské Arábii  

 

Postavení ţen v saúdské společnosti prochází v posledních pár letech velkými 

změnami, nicméně je pod stálou kritikou mezinárodního společenství. Role ţeny byla 

aţ do druhé poloviny 20. století výlučně rolí matky a manţelky. Ţeny v KSA nesmějí volit 

ani být zvoleny do politických funkcí.  Dle „Global Gender Gap Report“ Světového 

Ekonomického fóra 2009 byla KSA na 130. místě (z 134 zemí celkem) na ţebříčku zemí 

z pohledu rovnoprávnosti mezi pohlavími. Všechny ţeny v KSA musí mít muţského 

poručníka, kterým je většinou otec, manţel, bratr nebo syn. Tento poručník musí dát ţeně 

písemný souhlas k jejímu vstupu do manţelství, rozvodu, otevření bankovního konta, 

cestování (pokud je ţeně méně neţ 45 let), vzdělávání a zaměstnaneckého poměru. Od této 

praxe se však od roku 2008 ustupuje. 

Pokud se jedná o případ hospitalizované ţeny, poručník také podepisuje informované 

souhlasy k invazivním výkonŧm, kdy ale v praxi je jiţ běţné, ţe ţena je plně informována 
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o povaze výkonu a její verbální souhlas je nutností. Dle islámského práva sharia má ţena 

právo pracovat za předpokladu, ţe její muţský poručník (manţel, či jiný muţský člen 

rodiny) souhlasí a ţe nebude svým výkonem práce zanedbávat svoji roli matky 

a pečovatelky o domácnost. Motivace mladých ţen mít zaměstnáni je ohromná, nicméně 

velikému procentu je tato moţnost odepřena a to hlavně ze strany rodiny. I přestoţe jsou 

občané KSA teoreticky oprávnění zvolit si manţela/manţelku dle své svobodné vŧle, 

většina manţelství je dohodnuta předem. Saúdové nepraktikují sourozenecké sňatky, 

ale svatba mezi bratrancem a sestřenicí je velice častá. 

Tato praxe je však pod palbou kritiky některých saúdských politických činitelŧ, kteří 

vyzývají ke změnám. Jedná se hlavně o zdravotní dŧvody, na prvním místě je riziko 

genetických malformací plodu. Dle práva sharia je muţŧm povoleno mnohoţenství 

(4 ţeny), muţ je ale povinen poskytnout všem ţenám stejnou měrou pozornost a hmotné 

zabezpečení. Ţeny v KSA čelí mnoha těţkostem a výzvám. Mnoho Saúdek se však jiţ 

nebojí veřejně vystoupit a domáhají se svých práv a kritizují represe ţen. Dokonce 

v posledních letech jim začínají naslouchat i saudské autority a politici. Nezanedbatelná je 

také podpora, které se jim dostává od mezinárodních organizací na ochranu lidských práv.  

 

5.6 Islám 

 

Islám je monoteistické náboţenství zakládající se na učení proroka Mohammeda, 

politického a náboţenského vŧdce pŧsobícího v 7. století. Slovo islám znamená 

„podrobení se“, či odevzdání se Bohu. Sharia je systémem islámského náboţenského 

práva, znamená „cestu“ nebo „stezku ke zdroji vody“. Je to právní rámec, který reguluje 

některé veřejné i soukromé aspekty ţivota lidí ţijících v právním systému zaloţeném na 

muslimských principech. Sharia se zabývá běţnými záleţitostmi ţivota včetně politiky, 

ekonomie, bankovnictví, obchodu, smluv, rodiny, sexuality, hygieny a sociálních věcí. 

Počet muslimŧ se odhaduje na 1-1.8 miliardy z celosvětové populace. 

Islám má 5 základních pilířŧ, kterými se muslimové řídí: 

1. VÍRA (shahadah) - víra v Alláha a poselství Muhammadovo. Vyznání této víry 

by mělo být vyřčeno před smrtí. 

2. MODLITBA (salat) - denní modlitba, kterou se věřící modlí  5x denně, vyznačuje se 

řádnou hygienou před začátkem, recitací a četnými fyzickými postoji (stoj, klek, 

úklon). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Muslim
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bankovnictv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smlouva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sexualita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hygiena
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3. PÚST (sawm) - dodrţování pŧstu v době svatého měsíce Rammadánu. Neplatí však pro 

všechny skupiny. 

4. ALMUŢNA (zakat) - platit určitý podíl z některých komodit, které věřící vlastní nebo 

získává, na dobročinné účely. 

5. POUŤ DO MEKKY (hajj) - alespoň jednou za ţivot. 

Výše jmenované povinnosti u muslimŧ vyvolávají pocit naplnění, vnitřního klidu 

a zdraví a jsou vodítkem v dnešním sloţitém světě. V islámu, koncept „halal“ a „haram“ 

jsou také dŧleţitým faktorem pochopení muslimské kultury. Halal popisuje ty věci, které 

jsou povoleny nebo zákonné ve vztahu k islámskýcm principŧm. Haram, zahrnuje věci 

zakázané. Například, kodex haramu je aplikován do zpŧsobu, kterým je zpracováváno 

maso. V souladu s islámskou doktrínou musí oděv a ozdobné prvky odpovídat principŧm 

skromnosti a pokory a vztahuje se jak na ţeny, tak na muţe. Pro islám platí stejně jako 

i pro jiná náboţenství, ţe přesvědčení a víra jsou proţívány u kaţdého věřícího s jinou 

intenzitou. Islám, po křesťanství nejrozšířenější náboţenství ve světě, je západní civilizací 

vnímán jako plný kontroverzí a konfliktŧ. K takovému náhledu vede jednak odlišná 

interpretace, špatné pochopení a neblahou úlohu hrají mnohdy média a činy konkrétních 

fanatických islamistŧ. 
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6 HISTORIE OŠETŘOVATELSTVÍ V KSA 

 

 

6.1 Vývoj ošetřovatelství 

 

Historie ošetřovatelství v Saúdské Arábii počala v období proroka Mohammeda, tedy 

v 6. století po Kristu, kdy byly zaznamenány první aktivity místních zdravotních sester. 

Ţeny tehdy pečovaly o raněné a umírající muţe během Svatých válek, ale tato sluţba 

nebyla omezena pouze na válečné období, ţeny praktikovaly ošetřovatelství i v době míru. 

Prorok Mohammed povzbuzoval ošetřovatelství a dokonce dovolil postavit jakýsi stan ve 

své mešitě, kde se ošetřování pacientŧ věnovala Rufaidah bint Sa„ad Al Aslamiyya, která 

je povaţována za prŧkopnici islámského ošetřovatelství a první zdravotní sestru v regionu. 

Vedle ní pečovaly o raněné a přímo o proroka Mohammeda i další ţeny, kterým bylo 

vyjádřeno uznání, a jejich činy byly zdokumentovány. Al Osimy tvrdí, ţe ošetřovatelství je 

islámským učením a kulturou vysoce ceněné, a stejně tak islám podporuje ty, kteří se 

rozhodnou věnovat se této sluţbě. Ošetřovatelství bylo základní náplní práce pro členky 

muslimské armády. Poskytovaly vodu ţíznivým, zapojovaly se do transportu mrtvých 

a těţce raněných do Medinah, svatého města v Saúdské Arábii.  Sestry byly vybaveny 

léky, obvazovým materiálem a hlavně entusiasmem podílet se na péči o raněné.  

I po úmrtí proroka Mohammeda sestry nadále participovaly na účasti ve válečných 

konfliktech a péči o raněné, nicméně také nastal úpadek ve vnímání této profese v očích 

veřejnosti. Islámské nemocnice se postupně rozrŧstaly a zahrnovaly jak oddělení pro muţe, 

tak pro ţeny. Sestry pracovaly po boku lékaře a lékárníkŧ, kde jejich rolí bylo naplňování 

a uspokojování základních potřeb pacienta jako je podávání stravy, lékŧ, péče 

o vyprazdňování, poskytnutí emoční podpory, naslouchání pacientovi a podobně. Jelikoţ 

ošetřovatelky byly po dlouhou dobu profesí pouze dobrovolnou, kdy se jim nedostávalo 

odborného vzdělání, ale pouze zácviku „za pochodu“, mohly vykonávat pouze základní 

úkony u pacientova lŧţka.  Oficiálně byly sestry klasifikovány jako asistentky a neměly 

ţádné formální vzdělání. Po objevení ropy ve 30. letech 20. století však došlo k uznání 

zdravotních potřeb obyvatelstva, nemocnice se začaly stavět ve velkém rozsahu a v 60. 

letech se započal rozvíjet systém vzdělávání sester. (Miller-Rosser a Chapman 2006) 

V současné době nabídka vzdělávání ţen je široká a nemalý rozkvět probíhá také 

ve vzdělávání nelékařských profesí, kdy je moţno absolvovat i magisterské studium 

ošetřovatelství. Doktorandské studium je v přípravné fázi. Posluchači univerzit studují 

zdarma (na některých univerzitách je i běţná praxe stipendií za docházku). 
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6.2 Vzdělávací systém pro ţeny 

 

První dvě formální vzdělávací zdravotnické instituce pro ţeny byly otevřeny v roce 

1961 a to díky spolupráce MZ a WHO.  Tato zařízení přijímala dívky převáţně 

z privátních škol, nicméně rozběhnutí studijního programu bylo komplikováno značnými 

protesty ze stran rodičŧ a paradoxně i ze stran studentek, které protestovaly proti celkové 

koncepci studia ve smyslu interakce dívek s muţi a velkému počtu hodin strávených mimo 

domov.  

Ministerstvo zdravotnictví nakonec souhlasilo s otevřením studijního programu 

za předpokladu, ţe budoucí sestry budou pečovat pouze o ţeny, nebudou pracovat 

odpoledne ani v noci, nebude interakce s lékaři muţského pohlaví a sestry se budou 

zahalovat. Gramotnost ţen se v 60. letech pohybovala okolo 2%, v roce 2005 se toto číslo 

zvýšilo na 78%.  Přes výborné výsledky ţen, nedostatek předvídavosti a plánování 

zanechal zemi po dlouhá desetiletí nepřipravenou na zvyšující se počet ţen dychtících po 

vzdělání. Dŧsledkem bylo přidělení malého mnoţství finančních i lidských zdrojŧ do 

vyššího vzdělávání ţen, jelikoţ se předpokládalo, ţe univerzitní vzdělávání bude daleko 

častěji vyuţíváno muţi. Financování studijních programŧ pro ţeny bylo daleko vyšší 

u profesí, které byly povaţovány za kulturně a náboţensky přijatelné, a to zejména 

v učitelství a administrativě ve školství.  

Ošetřovatelské vzdělávání je adekvátně financováno aţ v posledních několika letech. 

V polovině 70. let byl za účelem zlepšení edukace sester a jejich pozice na trhu práce 

zaveden tříletý univerzitní program, který doplnil stávající niţší vzdělávací program 

vzniklý v 60. letech. Nárŧst ošetřovatelství napříč Saúdskou Arábií ve smyslu čísel 

a akceptance  byly vnímány jako indikátory vzrŧstajícího společenského postavení ţen 

a jejich vzdělávání. Veškeré vzdělávací instituce fungují na principu segregace muţŧ a ţen, 

nicméně ve všech vládních zdravotnických zařízení je tato praxe v podstatě technicky 

nemoţná a interakce mezi personálem a i pacienty je bez omezení. Tento fakt zŧstává 

pravděpodobně hlavním dŧvodem, proč konzervativní rodiny protestují proti plánu dívek 

a ţen věnovat se zdravotnickému povoláni. První bakalářské studium bylo otevřeno 

na King Saud University v roce 1976 a bylo následováno otevřením magisterského 

studijního programu v roce v 1987. (Simpson 2002) 

Bakalářský studijní program probíhá 4 roky výukou na fakultě, plus 1 rok praktické 

výuky formou stáţe ve vybraných nemocnicích. Studijní plán je navrţen tak, 
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aby se studentŧm dostalo základních znalostí lékařských věd, psychologie, humanitních 

oborŧ a ošetřovatelství. Studijní program vychází ze studijních plánŧ praktikovaných 

v USA od roku 1976.   

Po absolvování studia jsou sestry plně kvalifikovány vykonávat sesterskou profesi 

ve všech typech zdravotnických zařízení a splňují poţadavky pro další vzdělávání. 

Všechny předměty jsou vyučovány v anglickém jazyce, tudíţ dobrá znalost angličtiny je 

podmínkou pro přijetí ke studiu. Mnoho saúdských sester má však problémy s mluveným 

anglickým jazykem po nástupu do zaměstnání. V současné době neexistuje univerzitní 

bakalářský program pro muţe, ti jsou odkázaní na vzdělávání v niţších typech 

vzdělávacích institucí, nicméně počet saúdských sester-muţŧ s vysokoškolským titulem 

postupně narŧstá, mnoho Saúdŧ dosáhne odborného vzdělání v zahraničí (jedná 

se převáţně o UK, USA či Kanadu). Kritická potřeba sester s postgraduálním vzděláním 

a sester schopných pracovat ve výzkumu hrálo velikou roli při vývoji magisterského 

a doktorandského studia. K přijetí do magisterského studia jsou kvalifikovány sestry 

bakalářky, které mají minimálně 1 rok praxe u lŧţka. Perfektní znalost anglického jazyka 

slovem a písmem je také základní podmínkou přijetí ke studiu.  Studijní plán Mgr. studia 

zahrnuje výuku administrativy, porodnictví, pediatrie a psychiatrie. 

V Saúdské Arábii v současné době neexistuje specializační studium jako například 

pediatrické ošetřovatelství, specializace pro intenzivní péči, porodní asistenci 

či instrumentaci na operačních sálech. (Miller-Rosser a Chapman 2006) Niţší 

zdravotnické studium pro zdravotnické asistenty (pro muţe) mělo svŧj počátek v roce 

1958, kdy byla otevřena první zdravotnická škola (pro absolventy gymnázia) v Rijádu. 

V KSA je nyní zhruba 17 takovýchto škol a poptávka po jejich absolventech je obrovská. 

Pracovní náplň zdravotnických asistentŧ je obdobou ošetřovatelek v České republice. 

V 70. letech minulého století se začala zvyšovat poptávka po sestrách s technickou 

specializací a začaly být otevírány takzvané Intermediate College, ze kterých vycházely 

všeobecné diplomované sestry. Tyto studijní programy jsou v KSA stále aktivní. I přesto, 

ţe tyto sestry nemají tak dobrou úroveň anglického jazyka, vzhledem ke znalosti jazyka 

arabského a zároveň vzdělání v ošetřovatelství, je jejich postavení na pracovním trhu stále 

vysoké.   

V současné době je v KSA 25 Intermediate college nabízejících tento studijní 

program. (Simpson 2002) K roku 2006 bylo 67 % saúdských sester či asistentŧ absolventy 

zdravotnických škol, 30% z Intermediate College a 3% sester dosáhlo bakalářského titulu. 
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Dále pak bylo registrováno 28 absolventŧ magisterského a 7 absolventŧ doktorandského 

studia. (Aldossary 2008) 

 

6.3 Sestry v Saúdské Arábii 

 

Saúdská Arábie, stejně jako ostatní země, čelí nedostatku zdravotních sester, 

ale v případě KSA se jedná převáţně o nedostatek sester vzdělaných v KSA.  

Situace v KSA je také dána její specifickou historií a kulturními zvyklostmi. 

Společnost v KSA je patriarchální, role ţeny byla ještě před 30 lety limitována pouze 

na post matky a manţelky a teprve v posledních letech si ţeny v KSA začínají budovat 

místo na pracovním trhu. V současné době zaujímají zhruba 15% z celkového počtu 

pracujících. Drtivá většina těchto ţen je zaměstnaná ve školství, obchodu a v neposlední 

řadě ve zdravotnictví, kde počet sester a lékařek pomalu vzrŧstá. V dnešní době tvoří 

saúdské sestry pouze 9% z celkového počtu sester pracujících v saúdském zdravotnictví. 

(Simpson 2002) 

I přes zdokumentované dŧkazy o pozitivním vnímání sesterské profese v islámu jako 

takové je v saúdské společnosti na sestry stále pohlíţeno jako na „sluţky bez vzdělání“ 

a tato premise je jen velice pomalu bourána. Ve výzkumu Jette Mebrouk „Vnímání 

sesterské profese saúdskými sestrami“ popsala jedna z respondentek následující: „Pokud 

si vás pacient oblíbí, velice často se ptá, proč se věnuji sesterské profesi, proč jsem 

nepokračovala studiem medicíny?“ Další respondentka uvedla: „Dívají se na nás divně. 

Myslí si, ţe naše práce je něco špatného, odmítají nás přijmout jako sestry. Odmítají naši 

péči poskytovanou muţŧm, mají pocit, ţe naše profese nepřísluší ţenám“. (2008) 

Mnoho rodin není ochotno akceptovat fakt, ţe ţena-sestra bude poskytovat péči 

pacientŧm muţského pohlaví a pracovní kolektiv bude smíšen. Pro saúdskou vládu 

a saúdskou společnost obecně je dnes velkým problémem zkoordinovat svou  vlastní 

kulturu spolu s omezenou svobodou ţen tak, aby narŧstalo mnoţství ţen ,které mají zájem 

o profesi  sestry“.  Islám zŧstává největší výzvou při vytváření a řízení ošetřovatelské 

koncepce. Saúdská Arábie však potřebuje své vlastní sestry, protoţe právě ony jsou nejvíce 

kulturně kompetentní poskytovat péči pro své nemocné.  
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7 ŢIVOT NA ARABSKÉM POLOOSTROVĚ 

 

 

7.1 Pobyt 

 

Ţivot v  KSA  je ovlivňován kulturním, politickým a náboţenským zřízením země, 

které na jedné straně člověka svazuje a omezuje, na straně druhé však nabízí veliké 

moţnosti, jak proţít dobu strávenou v zemi. I přestoţe je KSA konzervativní společností, 

kde host musí přijmout mnohačetné zákonné povinnosti, kulturní zvyklosti a společenské 

normy, v posledních pár letech dochází k jistému uvolnění tohoto reţimu.  Imigranti mají 

zvyšující se předpoklady pro kvalitní proţití svého pobytu v zemi. Toto však neplatí 

všeobecně, lidé pocházející ze zemí třetího světa jsou často v KSA vystaveni nelidskému 

chování ze stran zaměstnavatelŧ a o ţádné kvalitě jejich ţivota v zemi nelze hovořit. Ţivot 

v KSA je rozdělen na profesní a na soukromý.  

Obecně platí, ţe spokojenost či nespokojenost v zaměstnání ovlivňuje čas trávený 

mimo něj. Jelikoţ je v KSA běţné trávit na pracovišti většinu času (pro cizince), má tento 

jev veliký dopad nejenom na mnoţství, ale i zpŧsoby proţití času volného. Například 

Asiaté, kteří do KSA přijíţdějí převáţně z existenčních dŧvodŧ ve smyslu finanční 

podpory svých rodin, pracují aţ 100 hodin týdně a zbytek času stráví odpočinkem doma. 

Za celou dobu svého pobytu v KSA a mŧţe se jednat aţ o několik let, nepoznají místní 

kulturu, necestují a pohybují se pouze ve společnosti své sociální skupiny. Pro mnoho 

pracovníkŧ ze západních zemí je jejich pobyt v KSA jedinečnou moţností, jak poznat 

arabskou kulturu aţ do hloubky. 

 

7.2 Bydlení a volný čas  

 

V rámci pracovního kontraktu nabízejí téměř všichni zaměstnavatelé ubytování pro 

své zaměstnance. Velké nadnárodní společnosti poskytují bydlení v tzv. compoundech, coţ 

jsou uzavřené a hlídané areály s rŧznými druhy ubytovacích zařízení, tj. rodinné vilami 

či apartmány. V KSA platí, ţe druh bydlení je zaměstnavatelem určen na základě typu 

pracovního kontraktu a rodinným stavem zaměstnance. 

Pracovní kontrakt „single“ je pro svobodné ţeny či muţe a kontrakt „married“ je pro 

rodiny. Svobodné ţeny nemají ze zákona moţnost výběru ubytování, tj. nemohou 

si pronajmout vlastní byt či dŧm a i pokud by tato moţnost existovala, nebyla 

by pravděpodobně z bezpečnostních dŧvodŧ mnoho vyuţívána. V případě zdravotních 
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sester nemocnice disponují ubytovnami pro sestry, které většinou nabízejí vysokou úroveň 

bydlení a to svojí vybaveností a dostupností do zaměstnání. Sestry jsou povinny oficiálně 

na těchto ubytovnách přebývat a do ubytoven nemají přístup osoby opačného pohlaví. 

Pokud je bytový komplex ve větší vzdálenosti od nemocnice, mohou sestry vyuţívat 

kyvadlovou dopravu zdarma. 

Rodinné kontrakty, kdy je zaměstnán pouze muţský člen rodiny a ţena tráví čas 

doma s dětmi, kvalifikují tyto zaměstnance na ubytování ve výše uvedených compoundech, 

které nabízejí i rŧzné druhy společenského vyţití jako jsou restaurace, malá kina, sportovní 

areály, školky či obchody. Do těchto uzavřených enkláv nemají přístup místní obyvatelé, 

a pokud ano, tak pouze na základě přísných bezpečnostních kritérií. 

V těchto areálech a v objektech zastupitelských úřadŧ cizích zemí jsou pořádány 

kulturní a společenské akce i pro širokou veřejnost (zahraniční komunitu), nicméně účast 

je umoţněna pouze na základě pozvání. Tyto akce se řadí mezi nejoblíbenější aktivity pro 

zahraniční komunitu přebývající v KSA. 

Média jsou v zemi cenzurována, televize však nabízejí satelitní programy všech 

ţánrŧ a rŧznorodý tisk je také dostupný. V zemi oficiálně neexistují kina ani divadla.  

Internetové připojení je k dispozici téměř na celém území, nicméně obsah je úřady 

dramaticky regulován. Hlavní město Rijád je sídlem královské rodiny a zároveň městem 

s největším počtem zahraničních pracovníkŧ. Platí zde nejtvrdší restrikce ohledně pohybu 

osob na veřejnosti a vstupŧ do veřejných budov. V KSA operuje tradiční občanská policie, 

ale i policie náboţenská, tzv. Mutawa, jejíţ povinností je zajistit přísné dodrţování 

stanovených kodexŧ chování, pachatelé mohou být zadrţováni na dobu neurčitou a cizinci 

z tohoto nejsou vyloučeni. Obecně platí, ţe čím dále od hlavního města, tím je reţim 

uvolněnější. Mezi taková místa se řadí například Jeddah - přístavní město na břehu Rudého 

moře, které je charakterizováno svojí kosmopolitní a uvolněnou atmosférou, 

nebo Damman, které leţí v těsné blízkosti sousedního státu Bahrain. 

 

7.3 Pohyb po KSA  

 

Pokud se člověk rozhodne přechodně vycestovat z KSA, musí si zaţádat o takzvané 

re-entry vízum, coţ umoţní výstup a opětovný vstup do země, a vyřízení tohoto víza mŧţe 

trvat aţ několik týdnŧ. Tento proces se dá urychlit pouze tehdy, jedná-li se o naléhavou 

situaci, kdy člověk musí urychleně odcestovat např. z rodinných dŧvodŧ. I definitivní 

odjezd ze země je náročná administrativní procedura, kdy cizince musí doloţit, ţe nemá 
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ţádné finanční, materiální či jiné závazky vŧči zaměstnavateli a saúdskému státu. Opět se 

uděluje výstupní vízum. Pro sestry donedávna platila podmínka 2 let zákazu návratu 

do KSA a práce pro jiného zaměstnavatele, ale od této praxe se jiţ upustilo. 

Pohyb po KSA je moţný veřejnou dopravou, nejoblíbenějším dopravním 

prostředkem zŧstává vnitrostátní letecká doprava. I přes omezení týkající se pohybu ţen 

nemají cizinky větší problémy při vyuţívání veřejné dopravy. Ve městech je široká síť taxi 

sluţeb, jejichţ kvalita a spolehlivost je však někdy katastrofální. V zemi platí zákaz 

cestování muţe se ţenou nepříbuzenského svazku, ale v případě taxi je paradoxně tento 

zákaz ignorován. 

Saúdská země je zemí nabízející architektonické skvosty, např. Mada'in Saleh 

a přírodní divy jako jsou korálové útesy v Rudém moři či písečné duny v oblasti Empty 

Quarter. Všechny jsou častým cílem cizincŧ pracujících v KSA. Mnozí zaměstnavatelé 

pořádají do těchto oblastí často i několikadenní výlety.  

V případě zdravotnických pracovníkŧ je součástí kontraktu bohatý fond dovolené 

(aţ 50 dní placené dovolené ročně) a tyto dny jsou vyuţívány k cestování po celém 

arabském regionu a dalších zemích světa. 
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8 RIZIKA A ÚSKALÍ SPOJENÁ S POBYTEM 

 

 

8.1 Obecná úskalí 

 

Saúdská konzervativní společnost je uzavřenou strukturou a jen velmi pomalu 

adoptuje atributy západní společnosti. Od cizince-návštěvníka je poţadováno dodrţovat 

někdy aţ absurdní zákony, nařízení a zvyky. Málokdo se zahraničních pracovníkŧ mířících 

do arabského regionu si dokáţe představit, s čím vším se bude muset vyrovnat a co bude 

muset přijmout za své. Saúdská kultura i politické zřízení je velmi konzervativní.  

Na veřejných prostranstvích stále oficiálně platí segregace mezi ţenami a muţi, pro 

obě pohlaví je určen kodex oblékání, v zemi platí absolutní prohibice alkoholu, svoboda 

slova a projevu je omezená. Veřejně praktikovat nebo propagovat jiné náboţenství neţ 

islám je trestné. Konfrontace se směsicí kulturní atmosféry, politického zřízení 

a náboţenského klimatu Saúdské Arábie vzbuzuje u cizincŧ mnoho protichŧdných emocí. 

Od fascinace, údivu, strachu, radosti, vzteku aţ po frustraci a zklamání. Člověk by měl být 

na všechny tyto emoce připraven a přijmout je za přirozenou součást svého pobytu v KSA. 

Mnoho cizincŧ ale není schopno se s tím vyrovnat ani po několika letech pobytu a je 

to častým dŧvodem k předčasnému odjezdu ze země. Oficiálním jazykem v KSA je 

arabština, v nemocnicích s mezinárodní akreditací pak jazyk anglický a to v mluvené 

i písemné formě. Anglický jazyk a výzvy s tím spojené jsou reálným dŧvodem obav pro 

cizince pocházející z východní Evropy, tedy tam, kde pouţívání anglického jazyka není 

běţné. Kombinace všudypřítomné angličtiny plus nutnost se dorozumět s pacienty v jejich 

mateřském jazyce představuje pro některé sestry obrovský problém.  

S výjimkou některých oblastí panuje v KSA suché pouštní klima s extrémně 

vysokými teplotami přes den (a to aţ 6 měsícŧ v roce) a rapidním ochlazením v noci. 

V pobřeţních lokalitách je také přítomna vysoká vlhkost vzduchu, která v kombinaci 

s teplotami pohybujícími se kolem padesáti stupňŧ Celsia vytváří aţ nesnesitelné 

podmínky. Ačkoli jsou vesměs všechny veřejné budovy klimatizovány, mŧţe být počasí 

problémem pro cizince pocházející z mírného klimatického pásma.  

Lidé přijíţdějící pracovat do KSA podepisují kontrakty na jeden aţ dva roky, 

kdy většina z nich si pracovní pobyty posléze prodluţuje. Existuje však velké mnoţství 

cizincŧ, které v KSA tráví i desítky let. I přestoţe je ţivot v KSA ţivotem náročným, 

je z jistého pohledu ţivotem velice jednoduchým. 
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V zemi se neplatí daně, cizinci ze Západu si většinou udrţují vysokou ţivotní 

úroveň. Moţnosti kariérního rŧstu jsou v KSA také velmi dobré. Téměř kaţdý člověk si po 

nějaké době vytvoří blízký okruh přátel a zázemí a KSA se stává jejich druhým domovem.   

Kombinace všech těchto faktorŧ pak vede k situaci, ţe se člověk v KSA „zasekne“ 

i na desítky let. Během této doby dojde k přetrhání vazeb na domovskou zemi a lidé i přes 

opakované pokusy vrátit se domŧ zjišťují, ţe nejsou schopni resocializace ve vlasti 

a opětovně se vracejí do KSA. 

 

8.2 Profesní rizika  

 

Pro sestry mířící do KSA za prací vyplývají rizika a úskalí jiţ z toho dŧvodu, 

ţe většina sester je ţenského pohlaví. Profesní rizika pak plynou z kontextu 

multikulturního prostředí a to jak v péči o arabského pacienta, tak i z multikulturního 

prostředí v řadách ošetřovatelského personálu. Na odděleních jsou většinou sesterské týmy 

sloţené z mnoha národností s rŧznou úrovní znalostí a kvalitou péče, kterou jsou schopné 

resp. ochotné poskytnout.  Mnoho sester také přichází ze zemí, kde nejsou zvyklé pracovat 

samostatně, nejsou dostatečně jazykově vybaveny a v  kombinaci s dalšími omezeními, 

kterým jsou sestry/ţeny v KSA nuceny čelit, je vysoké riziko zklamání a frustrace. Místní 

akreditovaná pracoviště disponují   přísnými kritérii k poskytování kvalitní ošetřovatelské 

péče (ošetřovatelské postupy a standardy), je tedy velice náročné skloubit všechny výše 

jmenované sloţky do fungujícího celku. 

I přestoţe nemocnice mají platné a přísné standardy ošetřovatelské a lékařské péče 

běţné ve vyspělých zemí světa, je poskytovaná péče opět ovlivněna kulturními 

a náboţenskými aspekty Saúdské Arábie, coţ v člověku přicházejícím z jiné části světa 

mŧţe vyvolat pocity rozčarování. 

 

8.3 Kulturní odlišnosti  

 

Téměř kaţdý, kdo se rozhodne přicestovat do KSA, se bude snaţit zjistit si co 

nejvíce informací o zpŧsobu ţivota, politickém klimatu a místních podmínkách. Informací 

tohoto druhu je v literatuře a v médiích hodně, ale jen málo z nich je moţno povaţovat za 

fakta. Velká většina těchto poznatkŧ je ovlivněna subjektivními dojmy poskytovatele 

a mŧţe vyvolat mylné představy o dané situaci, coţ v případě Saúdské Arábie, jakoţto 

regionu stále zahaleného tajemstvím a země potýkající se s terorismem platí dvojnásob. 
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Saúdové vítají cizince s otevřenou náručí proto, ţe zahraniční pracovní síla je 

elementární podstatou saúdské ekonomiky po celou 70 letou historii země. Saúdové jsou 

sice lidé konvenční, ctící svou kulturu, tradice a řád, ale jsou také přátelští, lidé dychtící po 

poznání jiných kultur a zvykŧ. Pokud návštěvník akceptuje atmosféru jejich země, mŧţe 

být setkání se Saúdem, jeho zemí a kulturou velice pozitivním záţitkem, který člověka 

ovlivní na celý jeho další osobní a profesní ţivot. 
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EMPIRICKÁ ČÁST  
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9 VÝZKUMNÉ OTÁZKY A ZKOUMANÉ OKRUHY PROBLÉMŮ 

 

 

9.1 Hlavní výzkumná otázka   

 

Je pobyt v Saúdské Arábii pro české sestry přínosem a proč? 

 

9.2 Dílčí výzkumné otázky  

 

Dílčí výzkumná otázka č. 1  

Co bylo nejtěţším faktorem pobytu?  

- Předpokládám odlišnou kulturu a jazykovou bariéru.  

Dílčí výzkumná otázka č. 2  

Splnily si sestry v KSA svá očekávání?  

- Předpokládám, ţe ano. 

Dílčí výzkumná otázka č. 3  

Zváţily by sestry opětovný pobyt v KSA? 

- Předpokládám, ţe ano.  

Dílčí výzkumná otázka č. 4  

Je ošetřovatelská péče v KSA kvalitní?  

- Předpokládám, ţe ano. 

Dílčí výzkumná otázka č. 5  

Budou české sestry jmenovat aspekty ošetřovatelské péče v KSA, které by převedly 

do českého ošetřovatelství? 

- Předpokládám, ţe ano. 

Dílčí výzkumná otázka č. 6  

Byla zkušenost s umírání a smrtí v KSA pro české sestry pozitivní?  

- Předpokládám, ţe ano. 
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10 METODIKA  

 

 

10.1 Pouţitá metoda sběru dat 

 

Pro splnění cílŧ této bakalářské práce jsem pouţila kvalitativní metodu 

výzkumného šetření a to formou rozhovoru a polostandardizovaného dotazníku, který je 

uveden jako příloha P I. Rozhovor a vyplnění dotazníku byl anonymní, respondenti měli 

dostatek času na kladení odpovědi, které byly zapisovány tazatelem nebo respondentem 

osobně. Vlastní dotazník se skládá části A, ve které je  22 otevřených, polouzavřených 

a uzavřených otázek z moţností škálování. V části B dotazníku je 17 otázek s moţností 

škálování.  Tento široký rozsah metodiky výzkumu jsem zvolila z dŧvodu komplexnosti 

dané problematiky. 

Statistické zpracování výsledkŧ výzkumu do grafŧ a tabulek bylo provedeno 

tabulkovým procesorem Microsoft Excel, XP Professional. Údaje v grafech a tabulkách 

jsou vyjádřeny procentuálně nebo v absolutních číslech. Vzhledem k malému vzorku 

respondentŧ, jsou procentuelní hodnoty zaokrouhleny na celá čísla. 

 

10.2 Charakteristika výzkumného souboru 

 

Zkoumaný soubor tvořilo 11 náhodně vybraných sester, odlišného věku a vzdělání, 

které absolvovaly pracovní pobyt v Saúdské Arábii během let 2003-2009 s rŧznou délku 

pobytu. Dotazník vyplnili všichni respondenti společně se zadavatelem výzkumného 

šetření. Všech 11 dotazníkŧ bylo pouţito v tomto kvalitativním výzkumu, někteří 

respondenti však neodpověděli na doplňující otázky.  
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11 VÝSLEDKY  

 

 

ČÁST A 

 

Otázka č 1. 

Kolik Vám bylo let, kdyţ jste vycestovala do KSA? 

 

 

Graf 1 Kolik Vám bylo let, kdyţ jste vycestovala do KSA? 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 dotazovaných (100%). Pěti respondentkám 

(45%) bylo v době odjezdu do KSA mezi 20-25 lety. Čtyři respondentky (36%) uvedly věk 

26-30 a dvě respondentky (18%) bylo v době odjezdu mezi 31-35 lety. 

 

Komentář  

Do KSA přijíţdějí lidé všech věkových kategorií. S mého šetření vyplynulo, 

ţe většina sester byla v době odjezdu mladší 30ti let. Dle mého názoru je věková hranice 

pro odjezd nejvhodnější právě v tomto období. V tomto věku je člověk naplněn 

entusiasmem a energií pro zvládnutí náročných situací, za coţ je nutno prvních pár měsícŧ 

v KSA pokládat. 

Z profesního hlediska je také mladší věk výhodnější, vzhledem k tomu, ţe je člověk 

„tvárnější“a spíše se přizpŧsobí nesnadným pracovním nárokŧm Saúdské Arábie.  Starší 

lidé mají dle mého pohledu jiţ trochu jiné motivace k odjezdu do KSA (rozvod, finance), 

45% 

36% 

18% 

20-25 let

26-30 let

31-35 let
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jejich priority a cíle jsou jiné a nejsou spojeny s profesním rŧstem. Výzvy spojené 

s odlišným kulturním prostředím vnímají aţ sekundárně.  
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Otázka č. 2 

Pohlaví 

 

 

Graf 2 Pohlaví 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 dotazovaných (100%).  Deset sester (91%) 

byly ţeny a jeden respondent (9%) byl muţ. 

 

Komentář  

V teoretické části jsem popsala situaci ţen v KSA a to i ţen profesionálek 

pocházející z ciziny. Pro muţe-zdravotní bratry je pobyt v KSA však také v mnohém 

náročný. Z profesního hlediska mohou být limitováni v péči o pacientky ţenského pohlaví, 

nicméně já jsem se osobně během mé pracovní zkušenosti s tímto jevem, aţ na výjimky 

nesetkala. Drtivá většina zdravotních bratrŧ pracujících v  KSA pochází z arabsky 

hovořících zemí, jejich jazyková vybavenost je proto v nemocnicích velice prospěšná. 

I přestoţe obecná fakta o KSA hovoří opačně, jsou i muţi cizinci (pocházející 

ze západních zemí) nuceni podřídit se mnohým represím a sloţitostem. Jedná se hlavně 

o regulaci pohybu ve smyslu vstupu do veřejných budov či na společenské akce. 

 

 

 

  

91% 

9% 

Ţeny

Muţi
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Otázka č. 3 

Na jakém oddělení jste pracoval/a před odjezdem do KSA ? 

 

 

Graf 3 Na jakém oddělení jste pracoval/a před odjezdem do KSA? 

 

Tabulka 1 Oddělení před odjezdem do KSA 

 Absolutní Relativní četnost  

četnost  

ARO či JIP 4  36% 

Přednemocniční péče 2 18% 

Porodnické oddělení 1 9% 

Ambulance 1 9% 

Chirurgické obory 1 9% 

Jiné- Psychiatrie   1 9% 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 dotazovaných (100%).  Čtyři sestry (36%) 

pracovaly na odděleních ARO či JIP. Na porodnickém oddělení pracovala jedna 

respondentka (9%). Přednemocniční péči uvedly dvě respondentky (18%). V chirurgických 

oborech pracovala jedna respondentka (9%). Na oddělení psychiatrie pracovala jedna 

respondentka (9%) a na ambulantním oddělení také jedna respondentka. 

  

36% 

18% 

9% 

9% 

9% 
9% 

ARO či JIP

Přednemocniční péče

Porodnické oddělení

Ambulance

Chirurgické obory

Jiné- Psychiatrie
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Otázka č. 4  

Na jakém oddělení jste pracoval/a v KSA?  

 

 

Graf 4 Na jakém oddělení jste pracoval/a v KSA? 

 

Tabulka 2 Oddělení v KSA 

 Absolutní Relativní 

četnost  četnost  

ARO či JIP 5 45% 

Jiné- VIP oddělení 3 27% 

Jiné- Dětská Kardiochirurgie  1 9% 

Jiné- Psychiatrie 1 9% 

Přednemocniční péče 1 9% 

Ambulance  1 9% 

Neonatologie  1 9% 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 dotazovaných (100%). Pět sester (45%) 

pracovalo na oddělení ARO či JIP. Tři sestry (27%) pracovalo na oddělení pro VIP 

pacienty. Jedna sestra (9%) pracovala na oddělení dětské kardiochirurgie. Psychiatrické 

45% 

9% 
9% 

9% 

27% 

9% 
9% 

ARO či JIP

Přednemocniční

péče

Neonatologie

Ambulance

Jiné- VIP oddělení

Jiné- Dětská

kardiochirurgie

Jiné- Psychiatrie
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oddělení uvedla jedna sestra (9%). V přednemocniční péči nebo na ambulanci pracovaly 

dvě sestry (18%). Na oddělení neonatologie pracovala jedna sestra (9%). 

 

Komentář  

Jak jiţ bylo popsáno v teoretické části, KSA se potýká s nedostatkem sester, jedná 

se hlavně o sestry pro jednotky intenzivní péče a dětské onkologie. Z mého výzkumného 

šetření vyplynulo, ţe téměř polovina sester pracovala na ARO/JIP odděleních před 

odjezdem i během pobytu v KSA. V saúdských nemocnicích neexistuje oddělení ARO 

jako takové, pacienti vyţadující resuscitační či intenzivní péči jsou centralizováni na 

odděleních JIP. Někdy jsou interní i chirurgičtí pacienti umístěni na stejném oddělení JIP, 

nicméně praxe vysoce specializovaných odděleních JIP (neonatologie, koronární jednotka, 

onkologie) je také běţná. Dvě sestry v dotazníku uvedly, ţe zastávaly pozice jak na 

oddělení JIP i na oddělení VIP. KSA má velice rozvětvenou královskou rodinu, odhady 

o celkovém počtu hovoří aţ o 50.000 členech. Tito lidé mají vysoké nároky na zdravotní 

péči a většina velkých nemocnic disponuje odděleními, či dokonce celými pavilóny 

určeným pro místní privilegovanou vrstvu obyvatelstva. Já sama jsem rok poskytovala 

ošetřovatelskou péči pro dva členy královské rodiny v jejich domácím prostředí. Mnoho 

členŧ královské rodiny má k dispozici osobní sestry (pocházející většinou z asijských 

zemí), které v palácích ţijí i po několik let a jsou pacientovi k dispozici kdykoliv. 

Přítomnost sester specialistek (v drtivé většině se jedná o sestry z JIP) je koncipována 

systémem 12ti hodinových směn. Po skončení sluţby se sestra vrací zpět na svoji domácí 

adresu. Kaţdý pacient má také svého osobního lékaře, který kaţdý den vykoná vizitu, poté 

je k dispozici jen na telefonu. Tím se velice zvyšují nároky a poţadavky na samostatnost 

ošetřovatelského personálu. Finanční moţnosti královské rodiny dovolují poskytovat 

domácí péči i pacientŧm vyţadující vysoce specializovanou péči (UPV,hemodialýza). 

Návštěvní domácí péče je v KSA na vzestupu, většinou je tato sluţba k dispozici v rámci 

velkých nemocnic. 
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Otázka č. 5 

Označte prosím Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání v době vycestování do KSA: 

 

 

Graf 5 Nejvyšší dosaţené vzdělání v době vycestování do KSA 

 

Tabulka 3 Typ vzdělání 

 Absolutní Relativní 

četnost  četnost   

Středoškolské odborné 5 45% 

Vyšší odborné 3 27% 

Vysokoškolské  3 27% 

Specializovaná zpŧsobilost 1 9% 

 

Interperatce výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 dotazovaných (100%). Pět sester (45%) mělo 

v době vycestování odborné vzdělání s maturitou, tři respondentky (27%) vyšší odborné 

vzdělání a tři sestry (27%) vysokoškolské vzdělání. Jedna respondentka (9%) měla vedle 

vyššího odborného vzdělání i kvalifikaci specializované zpŧsobilosti pro resuscitační péči, 

tzv.ARIP. 

 

Komentář 

Z odpovědí na tuto otázku vyplynulo, ţe téměř polovina respondentek měla v době 

vycestování „pouze“ středoškolské vzdělání (kvalifikaci všeobecné sestry). Z toho je 

moţno usoudit, ţe tento údaj nebyl komplikujícím faktorem pro splnění kvalifikačních 
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předpokladŧ pro vycestování.  Saúdští zaměstnavatelé samozřejmě kladou velký dŧraz na 

vzdělání sester mířících do jejich nemocnic, vysokoškolské vzdělání je z tohoto hlediska 

výhodou, nicméně posouzení délky klinické praxe a odborných znalostí je kritériem 

neméně dŧleţitým. Dle mého názoru a dle mých zkušeností, nehrála úroveň akademického 

vzdělání českých sester při výkonu povolání podstatnou roli. Oceněny byly především 

odborné vědomosti získané předchozí praxí, zručnost a ochota se přiučit novým věcem.  
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Otázka č. 6  

O moţnosti pracovat v Saúdské Arábii jste se dozvěděl/a: 

 

 

Graf 6 O moţnosti pracovat v Saúdské Arábii jste se dozvěděl/a 

 

Tabulka 4 Zdroj 

 Absolutní Relativní 

četnost  četnost  

Od kolegŧ či přátel 8 73% 

Ve škole 1 9% 

Z médií 1 9% 

Jiné-Kontaktovala mne přímo agentura  1 9% 

 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 dotazovaných (100%). Osm z dotazovaných 

(73%) se o této moţnosti dozvědělo od kolegŧ či přátel. Zdroj škola zvolila jedna 

respondentka (9%). 

Jedna sestra (9%) udala jako zdroj média. Jedna respondentka (9%) byla 

kontaktována přímo pracovní agenturou.  

 

Komentář 

Moţnost vycestovat do Saúdské Arábie mají české sestry jiţ skoro 10 let. Během 

tohoto období se o této příleţitosti začalo hovořit v médiích a pracovní agentury také 

začaly uveřejňovat jejich nabídku přes inzertní servery. Jelikoţ počet sester, které mají za 
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sebou tuto zkušenosti, pozvolna narŧstá, zvyšuje se i moţnost, jak se o pracovním pobytu 

v KSA dozvědět skrze pracovní okolí. Z výsledkŧ vyplývá, ţe se takto o moţnosti 

vycestovat dozvěděla většina sester.  
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Legenda k vyhodnocení otázek č. 7 aţ č. 12 

U otázek č. 7 aţ č. 12 měli respondenti označit odpovědi dle významu dŧleţitosti 

a to formou číslice, kdy nejsilnější faktor byl označen pořadovou číslicí - 1, nejslabší faktor 

číslicí – 5. Jedinou výjimku tvořila otázka č. 11, kde respondenti odpovídali v opačném 

pořadí.  

Stejného mechanismu bylo vyuţito při hodnocení těchto odpovědí, kde byla 

přiřazena tzv. váha ke kaţdé odpovědi respondenta.  Váha je vyjádřena téţ numericky, 

nejsilnější faktor má váhu 6, druhý nejsilnější váhu 5 atd. Celková hodnota, vzniklá 

součtem všech vah daných odpovědí, se nazývá váhový index. Velikost tohoto váhového 

indexu udává dŧleţitost toho kterého faktoru v rámci odpovědí na danou otázku mezi 

všemi respondenty. 
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Otázka č. 7 

Seřaďte po dle důleţitosti Vaše motivy k odjezdu do KSA: 

 

Tabulka 5 Motivace k odjezdu 

 Váhový 

index 

Dobré finanční ohodnocení 52 

Touha po dobrodruţství či cestování  42 

Změna zaměstnání, kariéra 40 

Zlepšení jazykových schopností 40 

Rodinné dŧvody 5 

Jiné 5 

 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech jedenáct dotazovaných (100%). Z poskytnutých 

odpovědí vyplynulo, ţe nejdŧleţitější motivací pro sestry bylo finanční ohodnocení, tuto 

moţnost zvolili v rŧzné úrovni dŧleţitosti všichni respondenti (100%). U třech respondentŧ 

(27%) byly finance uvedeny na prvním místě V porovnání s věkem dotazovaných, bylo 

finanční ohodnocení na prvním místě u 50% procent respondentŧ starších 25ti let. Nebyla 

zjištěna souvislost finanční motivace se vzděláním respondentŧ. Moţnost cestovat či touha 

po dobrodruţství byla druhým nejčastějším faktorem pro vycestování do KSA a byla 

uvedena devíti respondenty (82%) na rŧzné hladině významu. Dva respondenti (18%) 

odpověděli, ţe moţnost cestovat či touha po dobrodruţství byla na prvním místě.  

Souvislost s věkem nebyla zjištěna. Moţnost změnit kariéru zvolilo devět respondentŧ 

(82%), pro dva z nich (18%) byla tato příleţitost na prvním místě a oba dva tito 

respondenti byli starší 25ti let. Jiné významné souvislosti nebyly zjištěny. Stejného 

váhového indexu dosáhla moţnost vylepšení jazykových schopností. Tuto příleţitost 

uvedlo devět respondentŧ (82%), u čtyřech z nich (36%) byla uvedena na prvním místě, 

z nichţ tři byli do 25ti let věku. Jiné souvislosti nebyly zjištěny. 

Jedna respondentka (9%) udala rodinné dŧvody. Jedna respondentka (9%) uvedla 

touhu po zkušenosti multikulturního ošetřovatelství. 
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Otázka č. 8 

Informace o KSA jste čerpal/a: 

 

Tabulka 6 Zdroj informací o KSA 

 Váhový 

index 

Agentura mi poskytla dostatek informací 50 

Od kolegŧ, kteří jiţ byli na místě 40 

Z médií 9 

Jiné 6 

 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 dotazovaných (100%). Získat informace přímo 

od agentury vyuţilo osm (73%) respondentŧ, z nichţ šest (54%) tento zdroj uvedlo 

na prvním místě, nebo jako jediný zdroj informací. Dva respondenti (18%) čerpalo 

informace o regionu pouze od agentury. Obdrţet informace od sester jiţ pracujících v KSA 

volilo sedm respondentŧ (64%), pět z nich (45%) toto zadali jako prioritní zdroj informací. 

Jeden respondent (9%) čerpal informace výhradně od kolegŧ. Třetím významným zdrojem 

bylo získávání informací skrze média, takto získávali zprávy tři respondenti (27%), ale toto 

byl vţdy aţ sekundární zdroj informací. Jedna respondentka (9%) uvedla, ţe neměla 

časovou kapacitu zjišťovat ţádné informace. Jiné zásadnější výstupy nebyly zjištěny. 

 

Komentář 

Obě pracovní agentury zajišťující pracovní pobyty v KSA se těmto aktivitám věnují 

jiţ mnoho let a jejich zástupci velmi často navštěvují region. Z tohoto dŧvodu se 

domnívám, ţe jsou plně kompetentní poskytnout sestrám dŧvěryhodné informace o tom, 

co mohou očekávat a o zpŧsobu ţivota v KSA. Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, 

ţe většina sester vyuţila informací od agentury. 

Přestoţe získávání informací od kolegŧ, kteří tuto zkušenost proţili, či proţívají, 

mŧţe být zrádné, protoţe mohou být subjektivní a naplněni mnoha emocemi, domnívám 

se, ţe navázání kontaktu s lidmi jiţ v KSA pracujícími je velmi prospěšné a v mém případě 

bylo motivující. Mnoho respondentŧ v mém výzkumném šetření této příleţitosti rovněţ 

vyuţilo. 
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Čerpat informací skrze média mŧţe být také zrádnou cestou. Z mé zkušenosti 

vyplývá, ţe tyto informace jsou velice často zkreslené, zdramatizováné a nezakládající 

se na pravdě.  
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Otázka č. 9  

Nejvíce jste se obával/a: 

 

Tabulka 7 Původ obav 

 Váhový 

index 

Odlišné kulturní prostředí 44 

Jazyková bariéra 41 

Neúspěch 37 

Odloučení od domova 17 

Bezpečnost 5 

 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 dotazovaných (100%). Nejvyššího váhového 

indexu získalo odlišné kulturní prostředí, kterého se obávalo 10 respondentŧ (91%). Dva 

z těchto respondentŧ (18%) tuto odpověď uvedli nejenom na prvním místě, ale i jako 

jediný dŧvod svých obav. Jazykové bariéry se obávalo sedm respondentŧ (64%), z nichţ 

šest (54%) uvedlo jazykovou bariéru na prvním místě. Souvislost s věkem ani vzděláním 

nebyla zjištěna. Třetí, nejvyšší váhu získala obava z neúspěchu, kterou volilo osm 

respondentŧ (73%), tři z nich uvedli (27%), ţe tento strach byl prvořadý. Pro jednoho 

respondenta byla obava z neúspěchu jedinou uvedenou odpovědí. Významné souvislosti 

nebyly zjištěny. 

Odloučení od domova uvedli čtyři respondenti (36%), tyto obavy byly u všech 

z nich sekundární.  Významné souvislosti nebyly zjištěny. 

O svou bezpečnost se obávali dva respondenti (18%), oba tyto obavy proţívali 

pouze okrajově. 

 

Komentář 

Zajímavým poznatkem v odpovědích na tuto otázku je faktor bezpečnosti, kdy 

pouze dva respondenti vyjádřili tyto obavy. V Saúdské Arábii došlo v posledních letech 

k několika teroristickým útokŧm namířeným proti cizincŧm a saúdské úřady vedou aktivní 

boj proti islámským militantŧm. Paradoxně, dle mezinárodních statistik, má Saúdská 

Arábie jednu z nejniţších kriminalit na světě, nicméně tyto statistiky vycházejí pouze 

z oficiálních zdrojŧ saúdské vlády, na které nelze velmi spoléhat.   
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I přes přítomnost terorismu, lze však s ohledem na všudypřítomné restrikce pohybu, 

týkající se především ţen a relativně vysokou aktivitu saúdských bezpečnostních sloţek, 

neplynou pro české sestry mnohá rizika. Podmínkou k minimalizaci rizik je však přísné 

dodrţování kodexu chování. 

Otázku bezpečnosti respondenti v dalších otázkách nezmiňovali, z čehoţ lze 

usoudit, ţe se v zemi cítili bezpečně. 
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Otázka č. 10 

Nejtěţší pro Vás bylo: 

 

Tabulka 8 Nejtěţší faktor pobytu 

 Váhový 

index 

Dorozumět se s pacienty  49 

Odlišné kulturní prostředí  39 

Jazyková bariéra (anglický jazyk) 37 

Náročné klima   22 

Odloučení od domova 18  

 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 dotazovaných (100%). Dorozumět se 

s pacienty bylo náročné pro deset respondentŧ (91%), na rŧzné úrovni dŧleţitosti. Pro čtyři 

respondenty (36%) byla tato jazyková bariéra nejtěţším faktorem pobytu. Jeden 

respondent (9%) uvedl toto jako jediný zdroj obtíţí.  Pro dva oba respondenty starších 31ti 

let bylo dorozumět se s pacienty nejtěţší. Odlišné kulturní prostředí bylo pŧvodem obtíţí 

pro osm respondentŧ (73%), pro jednoho z nich (9%) bylo toto nejtěţším aspektem pobytu. 

Významné souvislosti s jinými údaji o respondentech nebyly zjištěny. Třetím nejtěţším 

faktorem byly obtíţe s anglickým jazykem, který byl uveden pěti respondenty (45%), pro 

tři z nich (27%) byla tato obtíţ největší výzvou.  Náročné klima činilo problém pro pět 

dotazovaných (45%), jedna respondentka (9%) povaţovala klima za nejtěţší faktor pobytu. 

Odloučení od domova uvedlo pět dotazovaných (45%), jedna respondentka (9%) 

povaţovala klima na nejtěţším faktorem pobytu. U všech odpovědí na tuto otázky nebyly 

zjištěny významné souvislosti s ostatními údaji.  

 

Komentář 

Jako nejtěţší faktor se pro respondenty ukázala komunikace s pacienty a tento 

výsledek není překvapující. Ačkoli se na odděleních pohybovalo mnoho arabsky 

hovořícího personálu, ochotných pomoci se dorozumět, v praxi samozřejmě docházelo 

často k situacím, kdy si sestra musela vystačit sama. Moje zkušenost je však velmi 

pozitivní. Často nastávaly situace, kdy pacient byl jiţ velmi vysokého věku, s nulovou 

znalostí anglického jazyka. V kombinaci mé chabé slovní zásoby arabského jazyka a pro 
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pacienta stresující atmosféra jednotky intenzivní péče, byly tyto okamţiky potenciálně 

vyčerpávající. Pokud však byla na obou stranách vŧle se domluvit posunky a řečí těla, 

setřely se všechny kulturní a jiné rozdílnosti, v tu chvíli jsme si oba rozuměli a byli 

si rovni. 
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Otázka č. 11 

Problém jste neměl/a s:  

 

Tabulka 9 Nejlehčí faktor pobytu 

 Váhový 

index 

Odloučení od domova  39 

Náročné klima   38  

Dorozumět se s pacienty  19 

Odlišné kulturní prostředí  18 

Jazyková bariéra (anglický jazyk)- 8  

Jiné 4 

 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 dotazovaných (100%). Osm respondentŧ 

(72%) nemělo problém s odloučením od domova, pro čtyři z nich (50%) byl tento faktor 

nejjednodušším aspektem. Tři respondenti uvedli pouze tuto odpověď (75%). Náročné 

klima nepŧsobilo negativně na sedm respondentŧ (64%), čtyři respondenti (36%) vnímali 

klima jako nejsnazší faktor  pobytu, dva z nich uvedli pouze tuto moţnost (18%). Třetím 

nejlehčím činitelem byla pro čtyři respondenty (36%) komunikace s pacienty. Odlišné 

kulturní prostředí nepŧsobilo obtíţe čtyřem respondentŧm (36%), jedna respondentka 

s tímto aspektem neměla problém vŧbec. Anglický jazyk nečinil problémy třem 

respondentkám (27%). Souvislost se vzděláním nebyla potvrzena. 

 

Komentář 

Z odpovědí na tuto otázku plyne, ţe drtivá většina respondentŧ nepociťovala stesk 

po domově a pokud ano, tak jen velmi okrajově. Jedním s pozitivních aspektŧ pobytu mŧţe 

být fakt, ţe všichni cizinci přicházející do KSA proţívají po nějakou dobu téměř totoţné 

pocity a většina těchto lidí si velmi dobře pamatuje těţké začátky. Nově příchozím je pak 

nabídnuta od těchto, jiţ aklimatizovaným kolegŧ, velmi dobrá sociální opora a začínají se 

vytvářet přátelské vztahy, které posléze mohou nahradit absenci domácího prostředí. 

Náročné klima také nepŧsobilo větší obtíţe pro respondenty. Pro mne osobně byly 

nesnesitelné teploty jedním z dŧvodŧ, proč předčasně ukončit pobyt.  
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Otázka č. 12 

Odjet ze KSA jste se rozhodl/a protoţe: 

 

Tabulka 10 Důvod odjezdu 

 Váhový 

index 

Únava z odlišného ţivotního stylu 43 

Měla jsem pocit, ţe dalším pobytem uţ nic nového nezískám  32 

Konec pracovní smlouvy/kontraktu  25 

Rodinné dŧvody   13 

Získala jsem lepší pracovní nabídku 6 

 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 dotazovaných (100%). Nejčastějším dŧvodem 

pro odjezd uvedlo osm respondentŧ (73%) únavu z odlišného ţivotního stylu, tři z nich 

(27%) opustilo KSA pouze z toho dŧvodu. Druhou nejčastější motivací pro odjezd mělo 

šest respondentŧ (54%) z dŧvodu pocitu, ţe uţ dalším pobytem nic nezískají, jedna 

respondentka uvedla pouze tento dŧvod. Konec pracovního kontraktu uvedlo pět 

respondentŧ (45%), u nikoho však nebyl jediným dŧvodem. Z rodinných dŧvodŧ 

odcestovali tři respondenti (27%), jedna respondentka (9%) pouze z tohoto dŧvodu. Jedna 

respondendtka (9%) ukončila pracovní kontkrakt z dŧvodu obdrţení lepší pracovní 

nabídky. 

 

Komentář 

Odjezd z KSA nemusí být vŧbec jednoduchou záleţitostí. A to i v případě, ţe má 

člověk motivující dŧvody pro ukončení pobytu. V situaci, kdy cizinec proţije v KSA 

i několik let, zákonitě naváţe mnoho přátelství a více či méně přijme místní styl ţivota. 

Zpřetrhat tyto vazby mŧţe být velmi stresující. Drtivá většina respondentŧ 

odcestovala z KSA z dŧvodu vyčerpanosti z odlišného prostředí, coţ byl hlavní dŧvod 

i u mne. Během mého tříletého pobytu v KSA jsem však vypozorovala, ţe i v případě, kdy 

byl člověk pevně rozhodnut k odjezdu a natěšen k návratu domŧ, proces ukončení pobytu 

v KSA probíhal za přítomnosti mnoha negativních emocí.  
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Otázka č. 13 

Splnila se Vaše očekávání v KSA? 

 

Respondent č. 1: Ano, naučila jsem se fungovat v cizím prostředí, zdokonalila jsem 

si angličtinu, polepšila si finančně, začala si věřit. 

Respondent č. 2:  Ano, profesní zkušenosti, jazyk, cestování 

Respondent č. 3:  Ano, otevřely se mi obzory, zvedlo mi to sebevědomí a finanční 

prostředky mi dovolily cestovat 

Respondent č. 4:  Měla jsem dobré finanční ohodnocení, splnila jsem si sny ohledně 

cestování 

Respondent č. 5:  Profesní kontinuální růst nemožný v ČR ve státním zdravotnictví, 

zajímavá práce ve VIP, zdokonalení AJ, finanční výdělek, cestování 

Respondent č. 6:  Zvýšila jsem si sebevědomí, naučila jsem se a získala znalosti a odborné 

schopnosti, cestování, poznala jsem svět 

Respondent č. 7: Setkala jsem se spoustou nových lidí, získala nové profesní zkušenosti, 

zvládla život ve striktní muslimské zemi. Možnost cestovat a poznat okolní státy 

Respondent č. 8:  Ne, práce mne nebavila, nezvykl jsem si na kulturu a prostředí 

Respondent č. 9:  Sebevědomí, kariérní růst, finance 

Respondent č. 10:  Naučila jsem se jazyk, poznala novou kulturu plus sebe sama. 

Ne-vlastní hloupostí jsem přišla o vydělané peníze 

Respondent č. 11:  Jazykové zlepšení, cestování, poznání nových kultur 

 

 

Graf 7 Splnila se v KSA Vaše očekávání 
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Tabulka 11 Splněné cíle 

 Absolutní Relativní 

četnost  četnost  

Cestování  7 64% 

Finanční cíle  5 45% 

Profesní rŧst 5 45% 

Sebevědomí 4 36% 

Poznání nových kultur a lidí  2 18% 

Zajímavá práce 1 9% 

Otevření obzorŧ 1 9% 

 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázky odpovědělo všech 11 dotazovaných (100%), z nichţ 10 (91%) 

odpovědělo kladně- jejich očekávání se splnilo.  Vŧbec nejvíce, a to v počtu sedm 

respondentŧ (64%), zmínily sestry, ţe jejich záměr cestovat se vyplnil. Pět respondentŧ 

(45%) uvedlo, ţe bylo dosaţeno jejich  cílu ohledně financí a došlo u nich ke zlepšení 

jazykových schopností. 

Čtyři respondentky (36%) odpověděly, ţe se během pobytu v KSA zvýšilo jejich 

sebevědomí a pět sester (45%) mělo moţnost profesního rŧstu.  

Dále respondentky uvedly, ţe se jim otevřely obzory (9%), poznaly nové lidi 

a kultury (18%) a měly zajímavou práci. (9%)  

Jeden respondent (9%) odpověděl, ţe jeho očekávání nebyla naplněna, práce 

ho nebavila a na novu kulturu si během svého pobytu nezvykl. 

Jedna respondentka (9%) uvedla, ţe její očekávání nebyla splněna, jelikoţ 

neuváţlivými kroky v osobním ţivotě během pobytu v KSA, přišla o vydělané peníze. 

 

Komentář 

Jak jiţ bylo řečeno v teoretické části, lidé přijíţdějí do KSA s rŧznými sny 

a očekáváním. Ne vţdy se však plány cestovatele vyplní, velmi záleţí na vytyčených cílech 

a dŧvodu, proč se člověk rozhodl vycestovat ještě před odjezdem. Z mého výzkumného 

šetření vyplynulo, ţe drtivá většina sester si v KSA splnila své cíle. Cestování patří v KSA  

vzhledem k bohatému fondu dovolené a dobrým finančním moţnostem k nejoblíbenějším 

aktivitám. Člověk má tak nejenom moţnost získat informace a poznatky o KSA a arabské 

kultuře vŧbec, ale procestovat prakticky celý svět. 
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V porovnání s odpověďmi na otázku ohledně motivačních faktorŧ k výjezdu 

do KSA, uvedli všichni respondenti (11) dobré finanční ohodnocení. U této otázky je však 

zjištěno, ţe pouze polovině se tento cíl splnil.  Peněţní ohodnocení zahraničních sester 

patří v KSA k nejlepším na světě. Protoţe však tento region zároveň nabízí i nepřeberné 

mnoţství moţností jak tyto peníze záhy utratit, mŧţe být toto patrně dŧvodem, proč pouze 

polovina respondentŧ dostála svého cíle. Saúdská Arábie poskytuje pro sestry nemalé 

moţnosti profesního rŧstu.  

Fluktuace personálu je poměrně vysoká a moţnosti postupu na kariérním ţebříčku 

jsou z mého pohledu široké. V neposlední řadě však stojí profesní rŧst ve smyslu získání 

nových odborných znalostí a dovedností, pro coţ je KSA ideálním místem. Nadpoloviční 

většina respondentŧ ve svých odpovědích uvedla, ţe měli zajímavou práci či měli pocit 

profesního rŧstu. S tím souvisí i nárŧst sebevědomí, který uvedla téměř třetina 

respondentŧ.  
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Otázka č. 14 

Získal/a jste či přinesl vám pobyt v KSA něco co jste neočekávala? 

 

Respondent č. 1: Dobrý sociální život a pozitivní dojem z arabské kultury 

Respondent č. 2: Zjistila jsem jisté negativní znaky některých kultur (asiaté) 

Respondent č. 3: Netušila jsem, že mi pobyt tolik zvedne sebevědomí 

Respondent č. 4: Neočekávala jsem až tak velkou obtížnou komunikaci s vedení především 

s lidmi z muslimských zemí 

Respondent č. 5: Cestování 

Respondent č. 6: Zvýšila jsem si sebevědomí. Poznala lidi z  celého světa (a to dobře) 

Zvládla jsem takhle těžkou zkušenost. Poznala jsem ale i zlé lidi.  

Respondent č. 7: Vybudování nových přátelství s lidmi z nejrůznějších koutů světa 

Respondent č. 8: Poznal jsem nové lidi 

Respondent č. 9: Není odpověď  

Respondent č. 10: Vdala jsem se a mám 2 děti. 

Respondent č. 11: Zůstala jsem déle, než jsem plánovala, poznala lidi a jejich povahy 

v novém prostředí 

 

 

Graf 8 Přinesl Vám pobyt v KSA něco co jste neočekával/a 
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Tabulka 12 Neočekávané přinosy pobytu 

  Absolutní Relativní 

četnost  četnost  

Získání poznatkŧ o nových kulturách 7 64% 

Zvýšené sebevědomí 2 18% 

Cestování  1 9% 

Získala jsem rodinu 1 9% 

Obtíţná komunikace s odlišnými kulturami 1 9% 

Zvládla jsem tuto těţkou zkušenost  1 9% 

 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo 10 respondentŧ (91%). Vŧbec nejčastěji, a to sedm 

respondentŧ (64%) uvedlo získání poznatkŧ o nových kulturách a poznání lidí z rŧzných 

zemí a to jak v negativním a pozitivním smyslu. Dvě sestry (18%.) uvádějí zvýšené 

sebevědomí. Jedna respondentka (9%) odpověděla, ţe se v KSA vdala a má 2 děti. Jedna 

respondentka (9%) odpověděla, ţe v KSA zŧstala déle, neţ plánovala. Jedna respondentka 

(9%) uvedla moţnosti cestování. Jedna respondentka (9%) ocenila, ţe zvládla tuto těţkou 

zkušenost. Jedna respondentka odpověděla, ţe neočekávala obtíţnou komunikace s lidmi 

z odlišných kultur. 

 

Komentář 

Do KSA přijíţdějí lidé ze všech koutŧ světa. Například v nemocnici King Faisal 

Specialist Hospital v Rijádu jsou zaměstnáni lidé ze 60ti zemí světa. Člověk má tak 

jedinečnou příleţitost nejenom se setkat, ale i velice dobře poznat lidi rŧzného pŧvodu, 

etnik a kultur. 

Zpravidla jsou o této informaci sestry před svým odjezdem seznámeny, nicméně 

skutečnost, ţe sedm respondentŧ tento fakt uvedlo jako nečekaný poznatek během svého 

pobytu, jen potvrzuje, jak veliký rozsah tato zkušenost mŧţe mít.  Z výše uvedených 

kompletních odpovědí však plyne, ţe tyto poznatky nebyly jen pozitivní. 
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Otázka č. 15 

Jak dlouho Vám trvalo si na nové prostředí zvyknout? 

 

 

Graf 9 Jak dlouho Vám trvalo si na nové prostředí zvyknout 

 

Tabulka 13 Jak dlouho Vám trvalo si na nové prostředí zvyknout? 

Délka Absolutní Relativní četnost  

četnost  

1-6 měsícŧ   5 45% 

6 aţ 12 měsícŧ 2 18% 

12 měsícŧ   1 9% 

více neţ 12 měsícŧ  2 18% 

nezvykl/a jsem si 1 9% 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo 11 respondentŧ (100%). Pět respondentŧ (45%) přijalo 

nové prostředí během šesti měsícŧ. Do jednoho roku si na neznámé prostředí zvykli dva 

respondenti (18%). Rok a více potřebovali tři respondenti (27%) a jeden respondent (9%) 

si v KSA nezvykl vŧbec. 
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12 měsíců
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Otázka č. 16 

Jak dlouho jste strávil/a v KSA? 

 

 

 Graf 10 Délka trvání pobytu 

 

Tabulka 14 Délka trvání pobytu 

Délka Absolutní Relativní četnost  

četnost  

1-6 měsícŧ   1 9% 

Rok  1 9% 

1-2 roky   3 27% 

2-4 roky    3 27% 

≥5 let  3 27% 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo 11 respondentŧ (100%). Jeden respondent (9%) strávil 

v KSA dobu do šesti měsícŧ. Jeden respondent (9%) strávil v KSA rok. Tři respondenti 

(27%) proţili v KSA jeden aţ dva roky, stejný počet respondentŧ období dva aţ čtyři roky. 

Více neţ pět let strávili v KSA také tři respondenti (27%). 
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Otázka č. 17 

Byla délka Vašeho pobytu odlišná od Vašeho původního plánu? 

 

 

Graf 11 Byla délka vašeho pobytu odlišná od Vašeho původního plánu 

 

Tabulka 15 Byla délka vašeho pobytu odlišná od Vašeho pŧvodního plánu 

Délka  Absolutní Relativní četnost  

četnost  

ano, byla delší 7 64% 

ano, byla kratší 1 9% 

ne 3 27% 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo 11 respondentŧ (100%). Pro sedm respondentŧ (64%) 

byl pobyt v KSA delší neţ pŧvodně plánovali, pro jednoho respondenta (9%) byl pobyt 

kratší.  

Tři respondenti (27%) uvedli, ţe v KSA strávili dobu, kterou si prvotně plánovali. 

Významných souvislostí s věkem a jinými faktory nebylo zjištěno.  

 

Komentář 

  Z odpovědí na otázky týkající se plánované a skutečné délky pobytu plyne, 

ţe u respondentŧ, kteří v KSA strávili období kratších tří let, bylo trvání pracovního 

kontraktu stejná, jak si plánovali. Všichni tři respondenti pobývající v KSA déle neţ pět 

let, uvedli, ţe trvání jejich pobytu bylo delší. 

64 % 
9% 

27% 

ano, byla delší

ano, byla kratší

ne
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Otázka č. 18 

Zváţil/a byste v budoucnu opět pracovat v KSA? 

 

Respondent č. 1: Ano, až nebudu profesně doceněna v ČR (z důvodu věku), tak vždy mohu 

odjet zpět do KSA, tam si mne budou vážit 

Respondent č. 2: Ano, finance, touha cestovat 

Respondent č. 3: Ano, z finančních důvodů 

Respondent č. 4: Ano, z finančních důvodů, také mi chybí nezávazný život.   Z rodinných 

důvodů nemohu opětovně vycestovat 

Respondent č. 5: Ne, nyní mám rodinu, ale pokud bych neměla, pak ano. 

Respondent č. 6: Ano, finanční důvody, změnit stereotypní život, zažít opět dobrodružství 

Respondent č. 7: Ano, mám dobré vzpomínky na pobyt v KSA 

Respondent č. 8: Ne 

Respondent č. 9: Ano, finance 

Respondent č. 10: Ano, protože jsem měla pozitivní zkušenost s moji prací (kolegové, 

zázemí) 

Respondent č. 11: Ano, finanční zázemí 

 

 

Graf 12 Zváţil/a byste v budoucnu opět pracovat v KSA 
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Tabulka 16 Důvody k opětovnému vycestování do KSA 

 Absolutní Relativní 

četnost  četnost  

Finanční dŧvody 6 54% 

Opětovný pobyt bych zváţila, ale nemohu z rodinných 

dŧvodŧ 2 18% 

Cestování 1  9% 

Dobré vzpomínky na KSA 1  9% 

Z dŧvodu profesního ohodnocení  1  9% 

Změnit stereotypní ţivot, zaţít opět dobrodruţství 1  9% 

 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 respondentŧ (100%). Kladně odpovědělo 10 

respondentŧ (91%). Jako nejčastější dŧvod, proč by sestry volily návrat do KSA, byli 

u šesti respondentek finanční dŧvody (54%). Jako další dŧvod uvedla jedna respondentka 

opětovnou touhu cestovat (9%), pozitivní pracovní zkušenost z KSA (9%), dobré 

vzpomínky na KSA (9%). Jedna respondentka (9%) odpověděla, ţe návrat do KSA by 

zváţila poté, aţ ve vyšším věku nebude schopna pracovat v ČR-tj. nebude dostatečně 

ohodnocena. Jedna respondetka (9%) jako dŧvod uvedla touhu změnit stereotypní ţivot, 

zaţít opět dobrodruţství. Dvě respondentky (18%) by také měly zájem vycestovat, 

ale z rodinných dŧvodŧ jiţ nemohou. Jeden respondent (9%) na tuto otázku odpověděl 

záporně, dŧvody neuvedl. 

 

Komentář 

Z odpovědí na tuto otázku plyne, ţe drtivá většina respondentŧ by v budoucnosti 

zváţila opětovné vycestování do KSA a to především z finančních dŧvodŧ. Tento výsledek 

není překvapující.  

Na základě mého pozorování v KSA uvádím, ţe mnoho lidí opustí KSA s plánem 

se nevracet, ale opětovně se vrací a to nejenom z finančních pohnutek. Jak bylo 

popisováno v teoretické části této práce, existuje  mnoho lidí, kteří po návratu domŧ 

zjišťují, ţe jiţ  nejsou schopni aklimatizace se na domovskou zemi a opětovně volí 

vycestování. 
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Otázka č. 19 

Změnil/a jste po návratu z KSA povolání či zaměření? 

 

Respondent č. 1: Ano, preferovala jsem zaměstnání, kde využiji AJ, stále jsem zdravotní 

sestrou 

Respondent č. 2: Ne 

Respondent č. 3: Ano, dostala jsem pracovní nabídku, která mi přišla zajímavá, stále 

pracuji ve zdravotnictví 

Respondent č. 4: Ne 

Respondent č. 5: Ne, ale ráda bych v budoucnu 

Respondent č. 6: Ano. Jsem stále sestra, ale pracuji v zahraniční společnosti, kde je 

možnost cestování a využívám AJ 

Respondent č. 7: Ne 

Respondent č. 8: Ne 

Respondent č. 9: Ano, potřeba zkusit něco nového, těžký návrat do českého zdravotnictví 

Respondent č. 10: Ne 

Respondent č. 11:  Ano, z důvodu využití jazykových znalostí, zlepšení finanční situace 

 

 

 

Graf 13 Změnil/a jste po návratu z KSA povolání či zaměření 
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Tabulka 17 Důvod změny zaměstnání 

 Absolutní 

 četnost  

Relativní 

četnost  

Stále pracuji ve zdravotnictví, změnila jsem zaměření 3 27 % 

Těţký návrat do českého zdravotnictví  1 9 %  

Finanční dŧvody  1 9 % 

 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpověděli všech 11 respondentŧ (100%) Šest dotazovaných (54%) 

uvedlo, ţe po návratu z KSA nezměnilo své povolání, tj. vrátily se na svá pŧvodní 

pracoviště, na doplňující otázku proč, neodpověděla ţádná z nich.   

Pět sester (45%) po příjezdu do ČR změnila svá zaměření, z nichţ tři dotazované stále 

pracují v jiné sféře zdravotnictví. Jako dŧvod uvedly udrţení jazykových schopností, 

moţnost cestování a zajímavého povolání. Jako další dŧvod byl u jedné respondentky 

uveden těţký návrat do českého zdravotnictví a potřeby zkusit něco nového. Obměnu 

zaměstnáni z dŧvodŧ finančních uvedla jedna (9%) respondentka.  
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Otázka č. 20 

Existuje nějaká praxe v KSA, kterou byste převedl/a do českého ošetřovatelství? 

 

Respondent č. 1: Líbila se mi pozice Respiratory Therapist a IV nurse 

Respondent č. 2: Zaškolování nových sester (preceptor), vyšší kompetence sestr, systém 

vedoucí směn, zaměstnanecké benefity (doprava) 

Placení přesčasů, systém sick days 

Respondent č. 3: Přistup k pacientům a rodině-je mnohem lepší, sestra v KSA vykonává 

pouze odbornou práci. Při mimořádné události se psal Incident Report, který slouží ke 

kontrole kvality práce 

Respondent č. 4: Možnost rodiny trávit čas s pacientem a to i přes noc 

Respondent č. 5: Péče na ARO/JIP 1:1. Fyzikální vyšetření sestrou. Nenásledování 

ordinace bez přemýšlení, byly vždy rozumné intervence. Dbání na intimitu pacienta. Úcta 

k víře a umírání, bezpečnost pacienta na JIPu (safety check) Dress code. 

Respondent č. 6: Ano, fyzikální vyšetření sestrou, větší samostatnost a kompetence, 

kontrola léků, safety check, pozice respiratory therapist a IV sestry. Zkoušky ACLS. 

Algoritmy ošetřovatelských postupů 

Respondent č. 7: Pacien – sestra ratio  

Respondent č. 8: Větší účast rodiny, větší kompetence sester 

Respondent č. 9: Pozice klinický edukátor pro jednotlivá oddělení, pravidelné zkoušky 

PALC, BLS, ACLS 

Dotazník 10: Vztah lékař x sestra. Vysoká kolegialita. Počet sester x pacienty. Lepší 

strava pro pacienty. Kontrola léků při podávání 

Dotazník 11: Přesnější procedury k výkonům a tím pádem vyšší kompetence. Vztahy 

v multidisciplinárním týmu 
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Graf 14 Existuje nějaká praxe v KSA, kterou byste převedl/a do českého ošetřovatelství? 

 

Tabulka 18 Uvedená praxe, kterou by respondenti převedli do ČR 

 Absolutní 

 četnost  

Relativní 

četnost  

Větší kompetence. 5 45 % 

Preference specializovaných profesí. 4 36 % 

Bezpečnostní aspekty v ošetřovatelské péči.  4 36 % 

Přesnější ošetřovatelské procedury či algoritmy postupŧ. 3 27 % 

Poměr sestra:pacient na oddělení. 3 27 % 

Větší účast rodiny, přístup k rodině nemocného. 3 27 % 

Povinnost vykonat certifikované zkoušky 2 18% 

Fyzikální vyšetření pacienta sestrou. 2 18% 

Vztahy v multidisciplinárním týmu. 2 18% 

Zaměstnanecké benefity. 1 9% 

Kodex oblékání 1 9% 

Strava pro pacienty 1 9% 

 

  

100 % ANO 
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Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 respondentŧ (100%) s kladnou odpovědí Pět 

respondentek (45%) uvedlo, ţe jako sestry měly v KSA větší kompetence. Přesnější 

ošetřovatelské procedury či algoritmy ošetřovatelských postupŧ uvedly tři respondentky 

(27%). Stejný počet respondentek (27%) odpověděl, ţe jim vyhovoval poměr 

sestra:pacient na oddělení. Dvě z těchto sester pracovaly na JIP/ARO. Čtyři respondentky 

(36%) odpověděly, ţe by preferovaly zavedení specializovaných profesí v českém 

ošetřovatelství (viz sekce Komentář). Čtyři respondentky (36%) by uvítaly bezpečnostní 

aspekty v ošetřovatelské péči (viz Komentář). Větší účast rodiny, přístup k rodině 

nemocného, jejich moţnost trávit s pacientem více času a větší úctu k umírání uvedly tři 

respondentky (27%). Dvě respondentky (18%) uvedly povinnost vykonat certifikované 

zkoušky profesních kompetencí  (viz sekce Komentář) .Dvě  respondentky (18%)  zmínily  

fyzikální vyšetření pacienta sestrou.Dvě respondentky (18%)   by v českém ošetřovatelství 

ocenily lepší vztahy v multidisciplinárním týmu.Jedna respondentka (9%) by  ocenila lepší 

zaměstnanecké benefity. Jedna respondetka (9%) uvedla kodex oblékání. Jedna 

respondentka (9%) zmínila lepší stravu pro pacienty. 

 

Komentář 

Velké saúdské nemocnice většinou disponuji mezinárodní akreditací a to především 

akreditace JCIA.  Ošetřovatelská koncepce je tudíţ inspirována systémem běţným v USA 

či UK, kde sestry mají mnohem více profesních kompetenci. Zároveň mají sestry 

k dispozici veliké mnoţství přesně definovaných ošetřovatelských postupŧ, standardŧ péče 

a v neposlední řadě dané algoritmy například pro titraci katecholaminŧ, IV inzulínu.  

Tím odpadá nutnost povolávat lékaře a zvyšuje se samostatnost sester.  Sestra u lŧţka 

vykonává pravidelné fyzikální vyšetření pacienta. Tato praxe je zavedena i ČR, nicméně 

dle mého názoru zdaleka ne v takovém rozsahu. 

Péče o pacienta je také podmíněna mnohými bezpečnostními procedurami, které musí 

sestra během své sluţby vykonat. Od kontroly resuscitačních pomŧcek, kalibrace monitorŧ 

a nastavení hodnot alarmŧ, nepřetrţité kontrolování všech podávaných lékŧ před podáním 

dvěma sestrami aţ po povinnost lékaře sdělit telefonickou ordinaci dvěma sestrám. 

Dále je běţná praxe vyplňování tzv. incident reportu, který je povinností, 

při jakékoli mimořádné události (pacient si svévolně vytáhne ETT, úraz, chybná aplikace 

léku). Tato dokumentace je brána velmi váţně a slouţí ke zvyšování kvality péče. 
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Výše jmenované bezpečnostní aspekty jsou dle mého názoru praktikami, které jsou velmi 

lehce aplikovatelné i v českém ošetřovatelství. 

Specializované pozice ostatních nelékařských pracovníkŧ ve zdravotnictví jsou také 

velmi běţným jevem v péči o pacienta a respondenti v mém výzkumném šetření zmiňovali 

jejich výhodnost. Pozice respiračního terapeuta je rozšířená především na jednotkách 

intenzivní péče, resp. tam, kde jsou pacienti nějakým zpŧsobem respiračně 

kompromitováni. Náplní práce těchto specialistŧ ve zdravotnictví je plný managament 

u klientŧ na umělé plicní ventilaci ve smyslu intubace, nastavení ventilačních reţimŧ, 

odběr a analýza krevních plynŧ, dechová rehabilitace a péče o dýchací cesty. 

Dalším specialistou, je takzvaná IV sestra. Tyto sestry jsou členkami týmu, který je 

k dispozici u pacientŧ s obtíţnou kanylací periferního cévního řečiště. Aktivace těchto 

sester se však řídí speciálním ošetřovatelským protokolem, jehoţ součástí jsou například 

2 nezdařené pokusy o kanylaci ošetřující sestrou. Z mého pohledu přítomnost těchto 

odborníkŧ nejenţe ulehčuje zátěţ ošetřovatelskému personálu a lékařŧm, ale zároveň je 

výhodný především pro pacienta. 

Další zmiňovanou pozicí, kterou respondenti zmínili je funkce preceptora 

neboli sestry školitelky. Kaţdá nová sestra má přidělenou školící sestru, která se nové 

sestře intenzivně věnuje po dobu šesti týdnŧ. Celý tento proces je pod supervizí staniční 

sestry a je provázen přísnými kritérii (pravidelná zpětná vazba, praktické testování). 

Poslední pozicí, kterou si české sestry chválily, byla pozice klinického instruktora. 

S obdobou této pozice je moţné se setkat i v českém ošetřovatelství. Jedná se o školitele, 

jehoţ hlavní náplní práce je výuka nového personálu, ale organizace i pravidelných 

vzdělávacích seminářŧ pro celý ošetřovatelský tým. 

Pozornost, která se věnuje těmto aktivitám, je dle mého názoru velmi vysoká. 

Jedním z dŧvodŧ, proč tomu tak je, mŧţe být fakt, ţe vzhledem k rŧznorodé úrovni 

poskytované péče, je potřeba skloubit a sehrát celý tým na daný a přísný standard. Ne vţdy 

se to však dařilo.  
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Otázka č. 21 

Chybělo Vám při výkonu povolání v KSA  něco z českého ošetřovatelství? 

 

Respondent č. 1: Ano, dbání na fyzické pohodlí a úpravu pacienta  

Respondent č. 2: Ano, péče a citlivý přístup k pacientům, osobní péče o pacienty 

Respondent č. 3: Ano Komunikace v multidisciplinárním týmu 

Respondent č. 4: Ano 

Respondent č. 5: Ne 

Respondent č. 6: Ano. Někdy větší laskavost k pacientům 

Respondent č. 7: Ne 

Respondent č. 8: Ano, komunikace s pacientem 

Respondent č. 9: Ne  

Respondent č. 10: Ne 

Respondent č. 11: Ano, někdy volnost při procedurách. Chyběla mi ochota improvizovat 

u lůžka 

 

 

Graf 15 Chybělo Vám při výkonu povolání v KSA  něco z českého ošetřovatelství 

 

  

64% 

36% 

Ano

Ne
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Tabulka 19 Uvedená praxe, která respondentům chyběla v KSA 

 Absolutní Relativní 

četnost  četnost  

Přístup k pacientovi 3 27% 

Dbání na fyzické pohodlí pacienta 1 9% 

Lepší úroveň komunikace v multidisciplinárním týmu  1 9% 

Ochota improvizovat u lŧţka  1 9% 

 

Interpretace výsledků 

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 respondentŧ (100%), z nichţ sedm (64%) 

kladně. Tři respondentky (27%) si posteskly, ţe ošetřovatelská péče v KSA postrádá citlivý 

či laskavý přístup k pacientovi, dále pak chybí osobní aspekt péče a komunikace 

s pacienty. Jedna respondentka (9%) postrádala dbání na fyzické pohodlí pacienta. Jedna 

sestra (9%) odpověděla, ţe jí chyběla lepší úroveň komunikace v multidisciplinárním 

týmu. Absence volnosti při procedurách resp. ochoty improvizovat u lŧţka zmínil jeden 

dotazovaný (9%).  

 

Komentář  

Z respondentŧ, kteří kladně odpověděli na tuto otázku, nadpoloviční většina uvedla, 

ţe postrádala převáţně přístup k pacientovi. Tento výstup není překvapující. Jazyková 

bariéra mezi pacientem a ošetřovatelským personálem, rŧzná úroveň péče, kterou sestry 

poskytují, resp. jsou ochotny poskytnout, oba tyto faktory se odráţejí ve výsledné 

věnované péči pacientovi. Během mé praxe v KSA  jsem se setkala se sestrami, které 

tvrdily, ţe nemají potřebu pečovat o saúdské pacienty s velkým nasazením, protoţe 

se nejedná o lidi stejné kultury. Toto zjištění jsem povaţovala za velmi znepokojující.   
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Otázka č. 22 

Jaká dle Vás byla věnována pozornost situacím, kdy došlo k náhlému zhoršení stavu 

pacienta či jeho úmrtí? Byla ihned informována rodina? Jak Vám připadala 

ošetřovatelská péče o zemřelého? Pozorovala jste nějaké jiné postupy, neţ na které 

jste byl/a  zvyklá v ČR?  

 

Respondent č. 1: Rodina byla neustále přítomna. Frekvence úmrtí byla na oddělení malá. 

Bylo dbáno velké pozornosti na péči o zemřelého v souladu s muslimskou vírou 

Respondent č. 2: Rodina byla přítomna u lůžka dítěte po celou dobu hospitalizace. V KSA 

byl při úmrtí menší emoční prožitek ze stran personálu 

Respondent č. 3: Za mého působení nikdo nezemřel. Při zhoršení stavu byla rodina ihned 

informována, rodina byla neustále přítomna na oddělení 

Respondent č. 4: Velmi záleželo na službě lékaře a jeho zkušenostech. Při službě 

se zkušeným lékařem jsem si připadala jako v Čechách, bohužel u jiných lékařů to bylo 

hodně dramatické, žádali rady od sester. Při úmrtí si brali příbuzní těla domů a následně 

je opečovali a pohřbili sami. Mám ale pouze jednu zkušenost. 

Respondent č. 5:  Adekvátní, rychlá týmová koordinace. U pacientů umírajících respekt, 

žádný sarkasmus. Rodina ihned informována. Ošetřovatelská péče velmi dobrá, zejména 

z hlediska psycho-sociálního. Rodina přítomna-společné modlení apod. Líbil se mi přístup 

rodiny, aspekt víry, respekt personálu, respekt intimity. 

Respondent č. 6: Tato zkušenost byla velice pozitivní, byla velká úcta k těmto situacím. 

Rodina byla informována ihned. Ošetřovatelská péče o zemřelého na vysoké úrovni. 

Respondent č. 7:  Nebyla odpověď  

Respondent č. 8: Nemůžu hodnotit.  

Respondent č. 9: Rodina byla informována ihned. Péče o zemřelého má své odlišnosti 

v KSA. Větší účast rodiny, pravidla náboženství. Péče byla někdy důstojnější, než péče 

o mrtvého v ČR 

Respondent č. 10: Nemůžu hodnotit. 

Respondent č. 11: Rodina byla přítomna neustále. Stěžovali péči o pacienta svoji 

přítomností. 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo osm respondentek (73%) z celkového počtu 11 (100%). 

Sedm dotazovaných (64%) zmínilo, ţe rodina nemocného byla na oddělení neustále 
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přítomna a byli informováni o zdravotním stavu svého blízkého ihned. Čtyři respondentky 

(36%) vnímaly ošetřovatelskou péči o umírajícího či zemřelého za velmi dobrou a na 

vysoké úrovni. Péče byla dŧstojnější a to zejména z psychosociálního hlediska.  Adekvátní, 

rychlá týmová spolupráce ošetřovatelského personálu. Absence sarkasmu a úcta k těmto 

situacím. Respekt k muslimské víře.  Tři respondentky (36%) odpověděly, ţe frekvence 

úmrtí na oddělení byla nízká nebo ţádná, tj. mají malou zkušenost s těmito situacemi.

 Dvě respondentky (18%) ocenily přístup rodiny (jejich participace při péči 

o zemřelého). Jedna respondentka (9%) odpověděla, ţe přítomnost rodiny stěţovala péči 

o pacienta. Jedna respondetka (9%) uvedla, ţe v KSA je při úmrtí pacienta menší emoční 

proţitek ze stran personálu. Jedna respondentka (9%) odpověděla, ţe velmi záleţelo na 

sluţbě lékaře a jeho zkušenostech. Při sluţbě se zkušeným lékařem jsem si připadala jako 

v Čechách, bohuţel u jiných lékařŧ to bylo hodně dramatické, ţádali rady od sester. 

 

Tabulka 20 Poznatky ohledně umírání a smrti v KSA 

 Absolutní Relativní 

četnost  četnost  

Rodina byla neustále přítomna na oddělení, informována 

ihned 

7 64% 

Péče o umírajícího/zemřelého na vysoké úrovni  4 36% 

Malá zkušenost s těmito situacemi  3 27% 

Oceňuji přístup rodiny  2 18% 

Přítomnost rodiny stěţovala péči o pacienta  1 9 % 

Při úmrtí pacienta byl menší emoční proţitek ze strany 

personálu 

1 9% 

Záleţelo na sluţbě konajícího lékaře 1 9 % 

 

Komentář 

Jelikoţ moje zkušenost s umíráním a smrtí v KSA byla více neţ pozitivní, rozhodla 

jsem se zkoumat, zda tuto či jakou zkušenost mají i ostatní české sestry. Z odpovědí 

vyplynulo, ţe polovina sester sdílí moji dobrou zkušenost. Přítomnost rodiny během těchto 

situací ocenila většina respondentŧ, nicméně vzhledem k tomu, ţe sestry souběţně uvedly, 

ţe rodiny byly u svých blízkých přítomny neustále, nejsou výstupy nijak překvapující. 

Pokud pacient umírá, rodina se u lŧţka modlí, předčítá nahlas z Koránu, často je 

přiveden duchovní - tzv. imam, který vykonává rŧzné rituály, např. kropení vodou zamzam. 
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Ve chvíli, kdy se stav pacienta zhorší, či pacient zemře v okamţiku, kdy není rodina 

nablízku, jsou příbuzní ihned telefonicky informováni. 

Dokud se nedostaví rodina, se zemřelým se manipuluje pouze v nutné míře 

(odstranění invazí, úprava lŧţka, lehké očištění těla). Rodina má právo se se svým blízkým 

rozloučit, posedět, pomodlit se, a toto právo je aţ na výjimečné situace respektováno. Péče 

o tělo se řídí přesnými postupy a úkony. Zemřelý se omyje vlaţnou vodou, vyndají 

se naprosto všechny invazivní vstupy, tělo se označí identifikačním štítkem. Horní 

končetiny zemřelého se zkříţí na hruď nebo se dlaně dají jedna přes druhou - čímţ 

se demonstruje poloha při modlitbě. Po celou dobu ošetřovatelské péče o zemřelého by 

hlava měla směřovat směrem k Mecce. Tělo je pak zabaleno do jednoduchého plátna 

a sestrou odvezeno do nemocniční márnice. Velice často je zemřelý doprovázen na tuto 

cestu mnoţstvím příbuzenstva, kteří tak vzdávají poslední hold svému blízkému. Pokud 

to nevyţaduje zákon, pitva se v islámských zemích neprovádí. Pohřeb musí být uskutečněn 

do 24 hodin po smrti. Před vlastním pohřbením se v mešitě koná modlitba, některé jsou 

vybaveny zvláštní místností pro očistu zemřelého. Vlastního uloţení do země se mohou 

zúčastnit pouze muţi a bývá zvykem, ţe obličej mrtvého se ponechá odhalen a tělo je 

zabaleno pouze do plátna. Muslimští arabové pohřbívají své zemřelé do neoznačených 

hrobŧ na vytyčených pohřebištích v poušti, hlava zesnulého opět směřuje k Mecce. 
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ČÁST B 

 

Otázka 1.  

Po nástupu na oddělení mi byla poskytnuta plnohodnotná orientace na pracovišti. 

 

 

Graf 16 Po nástupu na oddělení mi byla poskytnuta plnohodnotná orientace na pracovišti 

 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 respondentŧ (100%) a všichni odpověděli 

kladně. Osm respondentŧ (73%) souhlasilo určitě, tři respondenti (27%) souhlasili.  
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Otázka č. 2 

V KSA je poskytována kvalitní ošetřovatelská péče. 

 

 

Graf 17 V KSA je poskytována kvalitní ošetřovatelská péče 

 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 respondentŧ (100%). Jeden respondent (9%) 

určitě souhlasí, šest respondentŧ (54%) souhlasí. Čtyři respondenti (36%) nesouhlasí s tím, 

ţe v KSA je poskytována kvalitní péče. 

  



93 
 

Otázka č. 3  

Ošetřovatelská dokumentace byla srozumitelná a pečlivě vedená. 

 

 

Graf 18 Ošetřovatelská dokumentace byla srozumitelná a pečlivě vedená 

 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 respondentŧ (100%), z nichţ deset 

respondentŧ (91%) odpovědělo kladně. Tři respondenti (27%) souhlasili velmi, sedm 

respondentŧ (64%) souhlasilo. Jeden respondent (9%) nesouhlasil s tímto tvrzením.  
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Otázka č. 4 

Jako sestra jsem měla větší kompetence neţ na které jsem byla zvyklá v ČR. 

 

 

Graf 19 Jako sestra jsem měla větší kompetence, neţ na které jsem byla zvyklá v ČR 

 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 respondentŧ (100%), z nichţ osm respondentŧ 

(73%) kladně.  Sedm z nich (64%) určitě souhlasí s většími kompetencemi v KSA, jeden 

respondent (9%) souhlasí. Tři respondenti (27%) uvedli zápornou odpověď. 
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Otázka č. 5 

Komunikace s pacientem mi nečinila problémy. 

 

 

Graf 20 Komunikace s pacientem mi nečinila problémy 

 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 respondentŧ (100%), pět z nich (45%) nemělo 

s komu nikací potíţe. Čtyři respondenti (36%) udali souhlas, jeden respondent (9%) určitě 

souhlasil. Komunikace pŧsobila obtíţe šesti sestrám (54%), třem z nich (27%) obtíţe 

velké.  
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Otázka č. 6  

Pacient a jeho rodina se aktivně podíleli na ošetřovatelské péči a jejím plánování. 

 

 

Graf 21 Pacient a jeho rodina se aktivně podíleli na ošetřovatelské péči a jejím plánování. 

 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 respondentŧ (100%), šest z nich (54%) uvedli 

kladnou odpověď. Tři z těchto respondentŧ (27%) silně souhlasilo, tři (27%) souhlasili. Pět 

respondentŧ (45%) odpověděli záporně, z nichţ jeden (9%) určitě nesouhlasil s tvrzením, 

ţe pacient a rodina se podíleli na ošetřovatelské péče.  
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Otázka č. 7 

Bylo dbáno na intimitu pacienta. 

 

 

Graf 22 Bylo dbáno na intimitu pacienta 

 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 respondentŧ (100%), osm (73%) z nich 

souhlasí s tím, ţe bylo dbáno na intimitu pacienta. Šest těchto sester (54%) zadalo, ţe 

souhlasí určitě, dvě sestry souhlasí (18%). Tři respondenti (27%) uvedli, ţe na intimitu 

nebylo dbáno, dva (18%) z nich nesouhlasí určitě. 
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Otázka č. 8  

Standardy ošetřovatelské péče se v KSA dodrţují. 

 

 

Graf 23 Standardy ošetřovatelské péče se v KSA dodrţují 

 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 respondentŧ (100%), sedm respondentŧ (64%) 

souhlasí s dodrţováním ošetřovatelských standardŧ v KSA, ale pouze jedna sestra (9%) 

zadala silný souhlas, šest respondentŧ (64%) souhlasilo. Čtyři respondenti (36%) 

odpověděli záporně, výrazný nesouhlas nezadal nikdo. 
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Otázka č. 9 

Přijmout odlišné standardy ošetřovatelské péče pro  mne nebylo těţké.  

 

 

Graf 24 Přijmout odlišné standardy ošetřovatelské péče pro mne nebylo těţké. 

 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 respondentŧ (100%). Sedm respondentŧ (64%) 

nemělo s přijetím odlišných standardŧ problém. Šest těchto (54%) respondentŧ udalo 

kladnou odpověď, jedna sestra určitě (9%) souhlasila s tímto tvrzením. Pro čtyři sestry 

(36%) byli odlišné standardy péče náročné přijmout. 
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Otázka č. 10 

Komunikace s ostatními členy ošetřovatelského týmu mi nečinila obtíţe. 

 

 

Graf 25 Komunikace s ostatními členy ošetřovatelského týmu mi nečinila obtíţe. 

 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 respondentŧ (100%). Pro osm respondentŧ 

(73%) nebyla komunikace s kolegy problémem, dva respondenti (18%) silně souhlasili 

s tímto tvrzením šest respondentŧ (54%) odpovědělo, ţe souhlasí. Tři respondenti (27%) 

odpověděli záporně, jeden z nich (9%) udal silný nesouhlas.  
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Otázka č. 11 

Vztahy v multidisciplinárním týmu byly dobré. 

 

 

Graf 26 Vztahy v multidisciplinárním týmu byly dobré 

 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 respondentŧ (100%). Osm respondentŧ (73%) 

souhlasilo s tím, ţe vztahy v multidisciplinárním týmu byly dobré, dva z nich (18%) určitě 

souhlasí. Tři respondenti (27%) se s  tímto tvrzením neztotoţnili. 
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Otázka č. 12  

Můj odlišný původ nečinil pacientům problem. 

 

 

Graf 27 Můj odlišný původ nečinil pacientům problém. 

 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 respondentŧ (100%). Deset respondentŧ 

nemělo pocit, ţe by jejich odlišný problém činil pacientŧm obtíţe. Pět sester (45%) s tímto 

tvrzením  určitě souhlasilo.  Jedna sestra (9%) uvedla zápornou odpověď. 
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Otázka č. 13 

Muslimská víra ulehčuje pacientům proţití nemoci a umírání. 

 

 

Graf 28 Muslimská víra ulehčuje pacientům proţití nemoci a umírání. 

 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 respondentŧ (100%), devět z nich (82%) 

odpovědělo kladně, tři respondenti (27%) určitě souhlasí s tím, ţe muslimská víra ulehčuje 

pacientŧm proţití nemoci a umírání.  Dva respondenti (18%) si toto nemyslí, jeden z nich 

(9%) nesouhlasil silně.  
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Otázka č. 14 

Měla jsem moţnosti se kontinuálně vzdělávat a účastnit se odborných kurzů 

a školení. 

 

 

Graf 29 Měla jsem moţnosti se kontinuálně vzdělávat a účastnit se odborných kurzů a školení. 

 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 respondentŧ (100%), všichni respondenti 

odpověděli kladně, pět z nich (45%) vyjádřilo silný souhlas.  
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Otázka č. 15  

Střední a vyšší managament mě byl oporou. 

 

 

Graf 30 Střední a vyšší managament mě byl oporou. 

 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 respondentŧ (100%). Pět respondentŧ (45%) 

odpovědělo kladně, silný souhlas nezadal nikdo. Šest respondentŧ (54%) nemělo pocit, 

ţe by jim střední a vyšší managament byl oporou, jedna z těchto respondentek (9%) 

vyjádřila silný nesouhlas. 

 

  



106 
 

Otázka č. 16 

Cítila jsem se jako plnohodnotný člen týmu. 

 

 

Graf 31 Cítila jsem se jako plnohodnotný člen týmu. 

 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 respondentŧ (100%). Deset respondentŧ (91%) 

zadalo kladnou odpověď, polovina z nich souhlasila určitě.  Jedna sestra (9%) se v KSA 

necítila jako plnohodnotný člen týmu.  
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Otázka č. 17 

Na oddělení vládla přátelská atmosféra. 

 

 

Graf 32 Na oddělení vládla přátelská atmosféra. 

 

 

Interpretace výsledků  

Na tuto otázku odpovědělo všech 11 respondentŧ (100%), z nichţ osm (73%) 

odpovědělo kladně. Šest těchto respondentŧ (54%) souhlasilo, dva souhlasili (18%) určitě. 

Tři respondenti (27%) neměli pocit, ţe by na oddělení vládla přátelská atmosféra, silně 

nesouhlasná odpověď se neobjevila.  
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Pokud máte nějaké další komentáře k Vašemu pobytu v Saúdské Arábii, uveďte 

prosím zde: 

 

Respondent č. 2: V KSA se mi líbil systém vzdělávání sester na pracovišti (teorie x praxe). 

Každý dětský pacient dostával šanci. Líbil se mi přístup k dětem s mentálním postižením. 

Líbil se mi systém přestávek během směn. 

Respondent č. 3: Multidisciplinární komunikace bohužel vázla na kulturních rozdílech 

zaměstnanců, ale i vztahy s nejbližšími kolegy na oddělení jednalo se hlavně o kolegy 

z asijských a arabských zemí. 

Respondent č. 4: Dobrá zkušenosti do života. Doporučuju 

Respondent č. 6: Tříletý pobyt v KSA pro mne byl nezapomenutelným zážitkem, který mne 

ovlivní na celý život. Obrovské osobní a profesní obohacení. Doporučuji. 

Respondent č. 7: Důležitou otázkou byla kulturní sensitivita a muslimská víra, která se 

bezprostředně odrážela nejen v ošetřovatelské péči. Např. Zdravotní bratr se nesměl starat 

o ženu pacientku (ARO) Pokud byl ošetřující lékař muž, musel být přítomen mužský člen 

rodiny či kolegyně. Zdravotní bratr nesměl vykonat hygienickou péči u pacientky. Manžel, 

bratr, syn  rozhodoval o zdravotní péči, která byla ženě poskytnuta a kdo se o ní může 

starat. 

Respondent č. 8: Pobyt mne zklamal, ale myslím, že pro někoho je to dobrá zkušenost 

Respondent č. 9: Výborná zkušenost, doporučuju 
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12 DISKUSE 

 

 

12.1 Dílčí výzkumná otázka č. 1 Co bylo nejtěţsím faktorem pobytu? 

 

Předpokladem byla jazyková bariéra a odlišné kulturní prostředí. Respondenti 

(91%) nejčastěji uváděli faktor jazykové bariéry a to ve smyslu komunikace s pacientem 

a předpokládané náročné kulturní prostředí, které bylo výzvou pro osm respondentŧ (73%). 

V porovnání s předchozí otázkou, jakého aspektu pobytu se české sestry nejvíce obávaly 

a kdy respondenti nejčastěji odpovídali, ţe nové kulturní prostředí (91%) a jazyková 

bariéra (64%) jsou pŧvodem obav, lze konstatovat, ţe obavy před odjezdem a reálné 

těţkosti na místě měly přímou souvislost. Zároveň mŧţeme konstatovat, ţe předpokládané 

závěry k tomuto dílčímu cíli byly správné. 

 

12.2 Dílčí výzkumná otázka č. 2 Splnily si sestry v KSA svá očekávání? 

 

Předpokládala jsem, ţe většina sester během pobytu v KSA  dosáhne svých cílŧ. 

Na tento přímý dotaz odpovědělo deset respondentŧ (91%), ţe ano. Jednalo se hlavně 

o cíle týkající se cestování, pro sedm respondentŧ (64%), finanční záměry u pěti 

dotazovaných (45%) a profesní rŧst, který uvedlo rovněţ pět respondentŧ (45%). 

Ve srovnáním s otázkou týkající se motivŧ k odjezdu, kde deset respondentŧ (91%) 

uvedlo finanční ambice, touhu po dobrodruţství (82%), změnu zaměstnání (82%) 

a zlepšení jazykových schopností (82%) a s otázkou neočekávaných poznatkŧ, kde 

nejčastěji figurovala odpověď poznání nových kultur (64%) vyplývá, ţe finančních cílŧ 

dosáhla pouze polovina dotazovaných (45%), s moţností cestovat bylo spokojeno osm 

respondentŧ (73%) a profesního rŧstu, respektive kariérních ambicí dosáhla téměř polovina 

(45%) těch, kteří tento faktor zadali jako motiv k odjezdu. Nejzajímavějším poznatkem 

v této oblasti je zjištění, ţe sedm respondentŧ (64%) uvedlo poznání nových kultur, kdy 

tento faktor nebyl primárním cílem ani u jednoho respondenta. Předpoklad k této dílčí 

otázce byl správný. 
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12.3 Dílčí výzkumná otázka č. 3 Zváţily by sestry opětovný pobyt v KSA? 

 

Předpokládala jsem, ţe většina sester by opětovné vycestování do KSA opět zváţila 

a na tento přímý dotaz deset sester (91%) odpovědělo kladně. Pro šest sester (54%) by byl 

dŧvod finanční, další motivace byly zmiňovány pouze  okrajově. 

Sedm sester (64%) si pobyt v KSA prodlouţilo a všechny tyto sestry by pobyt 

v KSA vzalo opět v úvahu.  S touto otázkou souvisí i otázka zjišťující pohnutky k odjezdu, 

kde osm sester (73%) uvedlo únavu z odlišného ţivotního stylu, šest respondentek (54%) 

mělo pocit, ţe dalším pobytem jiţ nic nového nezíská a pět sester (45%) opustilo KSA 

z dŧvodu konce pracovního kontraktu.  

 

12.4 Dílčí výzkumná otázka č. 4 Je ošetřovatelská péče v KSA kvalitní? 

 

Předpokladem bylo, ţe respondenti se k této problematice vyjádří kladně. Na otázky 

týkající se této problematiky respondenti odpovídali v dotazníkové části B a to škálovací 

metodou.  Na přímý dotaz, zda je v KSA poskytovaná kvalitní péče, sedm (64%), tudíţ 

většina respondentŧ uvedla, ţe ano, čtyři respondenti uvedli zápornou odpověď. 

Další otázka z této sféry se týkala dokumentace a to zda je srozumitelná a pečlivě 

vedena. Sedm sester (64%) odpovědělo, ţe ano, čtyři respondenti (36%) nesouhlasili.  

V následujícím dotazu se respondenti měli vyjádřit k dodrţování standardŧ 

ošetřovatelské péče v KSA. Opětovně sedm sester (64%) zadalo kladnou odpověď, čtyři 

respondenti (36%) tuto zkušenost neměli. S předmětem kvality péče také souvisí otázka, 

zda existuje praxe, kterou by české sestry převedly, do českého ošetřovatelství. 100% 

sester odpovědělo kladně. Na základě těchto údajŧ mŧţeme konstatovat, ţe předpokladu 

k této dílčí výzkumné otázce bylo dosaţeno.  

 

12.5 Dílčí výzkumná otázka č. 5 Budou české sestry jmenovat aspekty 

ošetřovatelské péče v KSA, které by převedly do českého ošetřovatelství?  

 

Na tuto otázku odpovědělo všech jedenáct respondentŧ (100%) ano a všechny sestry 

uváděly rozmanité aspekty ošetřovatelské péče, a to převáţně přítomnost specializovaných 

nelékařských pracovníkŧ, personální obsazení na oddělení, ošetřovatelské algoritmy 

a bezpečnostní prvky v péči o pacienta. Porovnala jsem odpovědi k otázce další, ve které 

byly zjišťovány případné praktiky českého ošetřovatelství, které chybějí sestrám v KSA, 
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se sedm respondentŧ (64%) vyjádřilo kladně a zmiňován byl hlavně přístup k pacientovi.  

Vzhledem k tomu, ţe dle mé osobní zkušenosti patří české sestry v KSA k těm sestrám, 

pro které je spokojenost a duševní pohoda pacienta prioritou, není tento výsledek 

překvapující. Poznatky, které respondenti k této otázce uváděli a se kterými se osobně 

ztotoţňuji, povaţuji za vysoce dŧleţité výsledky ve výzkumné části mé práce. Předpoklad 

k této dílčí otázce byl správný.  

 

12.6 Dílčí výzkumná otázka č. 6 Byla zkušenost s umírání a smrtí v KSA pro 

české sestry pozitivní?  

 

Dŧvodem ke kladení této výzkumné otázky byla moje pozitivní zkušenost 

s umíráním v KSA. Cílem bylo zjistit, zda ostatní české sestry mají stejnou zkušenost. 

Předpokládala jsem, ţe ano. Dále jsem si určila cíl shromáţdit detailní poznatky 

respondentŧ k dané problematice. Vyjádřilo se osm respondentŧ (73%). V odpovědích 

respondenti zmínili převáţně přítomnost rodiny u umírajícího (64%), polovina sester 

povaţovala ošetřovatelskou péči o umírající a zemřelé na vysoké úrovni, kdy respondenti 

zmiňovali absenci sarkasmu, přítomnost respektu a úcty. Tři respondentky (27%) 

odpověděly, ţe frekvence úmrtí byl na oddělení malá, v jednotlivých případech se objevily 

spíše kritické odpovědi s negativními zkušenostmi. Mŧj předpoklad byl tedy na základě 

analýzy uvedených odpovědí pouze částečně správný. 

 

12.7 Hlavní výzkumná otázka  

 

V přípravném stadiu   sepsání této práce jsem si vytyčila zkoumané okruhy problémŧ, 

které jsem měla za cíl zkoumat a posléze analyzovat. Mezi tyto okruhy se řadily 

následující oblasti: motivace českých sester k odjezdu do KSA, příprava k odjezdu, doba 

pobytu, splněná očekávání, profesní a osobní přínos pobytu, adaptace na  prostředí 

a specializace sester, které do KSA vycestovaly. 

Během psaní práce a rozhovorŧ se sestrami, které mají stejnou zkušenost a které 

osobně znám, jsem si však utříbila své cíle a přeformulovala výzkumné otázky. V prŧběhu 

vlastního dotazování respondentŧ a na základě poskytnutých odpovědí, které jsou z mého 

pohledu velmi zajímavé, jsem si vytyčila i hlavní výzkumnou otázku a cíl této práce: 

Je pobyt v KSA pro české sestry prospěšný a proč?  
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Respondenti měli moţnost vyjádřit se k otázkám, týkající se základních osobních 

údajŧ jako vzdělání, pohlaví a jejich specializace, dále pak k délce pobytu, k snadným 

a těţký aspektŧm pobytu a široce odpovědět na otázky soustředící se na vlastní 

ošetřovatelskou praxi v KSA. Nejdŧleţitější poznatky byly zaznamenány u otázky 

zjišťující přínosy pobytu, které české sestry neočekávaly a otázka týkající 

se ošetřovatelských praktik, které by respondenti aplikovali v českém ošetřovatelství.  

Soudě dle statistických dat, ale převáţně na základě verbálních doplňkových odpovědí 

respondentŧ, mohu konstatovat, ţe pracovní pobyt v Saúdské Arábii české sestry obohatil 

nejen profesně, ale téţ osobně. 

Během mého šetření jsem se nesetkala s obdobným výzkumem provedeným v České 

republice. Na téma zkušenosti zahraničních sester pracujících v Saúdské Arábii bylo však 

zpracováno mnoho prací v zahraničí. Výzkumné analýzy, které jsem měla moţnost 

prostudovat, přinášely velmi rozsáhlé poznatky a jejich závěry byly buď obdobné mým 

úsudkŧm, nebo přinesly nejednoznačné výsledky (Mitchell 2009, TELFORD 2006)  

Vzhledem k faktu, ţe moje výzkumné šetření zahrnovalo jen malý zkoumaný vzorek 

a soustředilo se pouze na zkušenosti sester z jedné konkrétní země, nelze je dle mého 

názoru zásadně porovnávat s ostatními výzkumy.  

  



113 
 

ZÁVĚR 

 

 

Tato bakalářská práce na téma „Ošetřovatelská praxe v Saúdské Arábii z pohledu 

české sestry“ byla zaměřená na problematiku transkulturního ošetřovatelství. 

 V teoretické části byly vysvětleny pojmy lidská migrace a kulturní a obrácený 

kulturní šok. Historie, vývoj a studijní moţnosti oboru ošetřovatelství v Saúdské Arábii 

jsou popisovány v samostatné kapitole. Další rozsáhla kapitola byla věnována faktŧm 

týkající se historie, politického zřízení a ekonomické situace v Saúdské Arábii.  Závěrečná 

část teoretické části se zabývá zpŧsobem ţivota v regionu a dále zmiňuje rizika a nástrahy 

spojené s pobytem. 

Ve výzkumné části byly výsledky kvalitativního výzkumu, kterého se zúčastnilo 

jedenáct sester s pracovní zkušenosti ze Saúdské Arábie v letech 2003-2009. Dotazník byl 

anonymní, respondenti odpovídali formou rozhovoru a při vyhodnocení bylo pouţito všech 

odpovědí. Někteří respondenti se však nevyjádřili k některým doplňkovým otázkám.  

Výzkumné otázky byly rozděleny na dílčí a hlavní. Dílčí otázky se soustředily 

na nejtěţší faktory pobytu, splněná očekávání a opětovný návrat do Saúdské Arábie. 

Za nejdŧleţitější dílčí otázky povaţuji ty, které se týkaly kvality ošetřovatelské péče, jeţ je 

poskytována v Saudské Arábii a jejích aspektŧ, které by sesty rády převedly do českého 

ošetřovatelství. Poslední dílčí otázka se zabývala zkušenostmi s umíráním a smrtí 

v arabské kultuře. 

Na všechny dílčí otázky jsem předpokládala kladné odpovědi a dle výsledkové 

analýzy mohu konstatovat, ţe mé domněnky byly převáţně správné. 

Hlavní výzkumná otázka, zda pobyt v Saúdské Arábii má pro české sestry přínos a proč, 

byla taktéţ zodpovězena. Bylo prokázáno, ţe pracovní zkušenost přinesla sestrám nejenom 

profesní, ale i osobní obohacení, tyto závěry jsem rovněţ předpokládala. 

Transkulturnímu ošetřovatelství jsou dnes vystaveny sestry po celém světě, aniţ by 

sami vycestovaly mimo zemi svého pŧvodu. Nepřetrţité přesuny obvyvatelstva po celém 

světě vystavují sestry situacím, kdy mají moţnost poskytnout ošetřovatelskou péči 

příslušníku odlišného etnika, rasy či kultury. 

Fakta a výzkumné závěry uvedeny v této bakalářské práci by měly slouţit tedy 

nejenom těm sestrám, které zvaţují vycestování do Saúdské Arábie, ale i sestrám, které 

mají potřebu získávat informace a znalosti o problematice multikulturního ošetřovatelství 

a to v rámci svého profesního rŧstu a osobního rozvoje.  
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Mé osobní poznatky jsem jiţ prezentovala na konferenci nelékařských pracovníkŧ 

ve zdravotnictví a výsledky této práce bych ráda v budoucnu publikovala v odborných 

periodikách. 
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Bakalářská práce rozebírá problematiku transkulturního ošetřovatelství v kontextu 

péče o arabského muslima z pohledu české sestry. V teoretické části jsou vytyčeny 

a definovány pojmy migrace, kulturní šok a jsou uvedena fakta o Saúdské Arábii. Kličovou 

součástí práce je pak kvalitativní výzkum, soustředící se na zkušenosti a poznatky českých 

sester získané během pobytu v Saúdské Arábii. Výzkumná část řešila dílčí výzkumné 

otázky, týkající se nejtěţších faktorŧ pobytu, splněná očekávání, otázku opětovného 

návratu, problematiku kvality ošetřovatelské péče v Saúdské Arábii a zkušenost 

s umíráním v arabské kultuře. Hlavní výzkumný dotaz, zda pobyt v Saúdské Arábii je pro 

české sestry přínosem, byl rovněţ zodpovězen. Závěry této práce budou publikovány 

v odborných periodikách. 

This bachelor thesis analyzes – from a Czech nurse´s perspective - the issue 

of transcultural nursing in context of caring for an Arab Muslim patient.  In the theoretical 

part terms such as migration, cultural shock and facts describing the region of Saudi Arabia 

are highlighted and defined. The key component is a qualitative research focused on Czech 

nurses´ experience and findings acquired during their stay in Saudi Arabia.  The research 

part deals with partial questions concerning difficult aspects of the stay, fulfilled 

expectations return to Saudi Arabia, the quality of care being provided in Saudi Arabia and 

the issue of dying in Arabic culture. The main research question whether working 

experience in Saudi Arabia had been beneficial for Czech nurses has also been answered. 

Results and outcomes of this thesis will be subsequently published in scholarly papers.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

 

ACLS - Advanced Cardiac Life Support 

AJ - Anglický jazyk 

ARO - Anesteziologicko resuscitační oddělení 

ČAS - Česká asociace sester 

ČR - Česká republika 

ETT - Endotracheal Tube 

EU - European Union 

HIV/AIDS - Human insufficiency Virus/Acquired Deficiency Syndrome  

JCIA - Joint Comission of International Accreditation 

JIP - Jednotka intenzivní péče  

KSA - Kingdom of Saudi Arabia 

MZ - Ministerstvo zdravotnictví  

NPZP - Národní poskytovatel zdravotní péče 

OPEC - Organization of the Petroleum Exporting Countries 

PALS - Pediatric Advanced Life Support 

SANEP - Středisko analýzy empirických výzkumŧ 

USA - United States of America 

UPV - Umělá plicní ventilace  

USD - United states dollar 
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PŘÍLOHA Č. 1 

 

 

Milá kolegyně, milý kolego, 

Dovoluji se na Vás obrátit s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, týkající se Vašeho 

pobytu v Saúdské Arábii.  Jsem studentkou Univerzity Karlovy na Lékařské fakultě v Hradci 

Králové, obor Ošetřovatelství. 

Tento dotazník je anonymní a Vaše odpovědi budou použity v mé bakalářské práci na téma 

„Výkon ošetřovatelské praxe v Saúdské Arábii z pohledu české sestry“.  Označte, prosím, 

odpovědi křížkem, číslící čí vlastními slovy.   

Děkuji za Váš čas. Tereza Bratinková 

ČÁST A 

1. Kolik Vám bylo let, když jste vycestovala do KSA ? 

□ 20-25 let                          □ 31-35 let               □ 41-45 let 

□ 26- 30 let                         □  36-40 let               □ > 46 let 

 

2. Pohlaví:   □ muž       □ žena 

 

3. Na jakém oddělení jste pracoval/a před odjezdem do KSA ? 

□ ambulance                          □ neonatologie/pediatrie                                   □ interní obory 

□ přednemocniční péče       □ ARO či JIP                                                           □ chirurgické obory 

□ porodnické oddělení         □ jiné……………………………………………….. 

 

4. Na jakém oddělení jste pracoval/a v KSA?  

□ ambulance                          □ neonatologie/pediatrie                                   □ interní obory 

□ přednemocniční péče        □ ARO či JIP                                                          □ chirurgické obory 

□ porodnické oddělení          □ jiné……………………………………………….. 

 

5. Označte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání v době vycestování do KSA: 

□ středoškolské odborné   □ vyšší odborné   □ vysokoškolské   □ specializovaná způsobilost 
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6. O možnosti pracovat v Saúdské Arábii jste se dozvěděl/a 

□ ve škole   □  od kolegů či přátel    □ z médií 

□ jiné ............................................... 

 

V následujících otázkách máte nabídnuto několik možností, ke kterým přiřaďtě číselnou 

odpověď dle významu (1 nejdůležitější, 6 nejméně duležité) 

 

7. Seřaďte podle důležitosti Vaše motivy k odjezdu do KSA:  

A. Dobré finanční ohodnocení 

B. Touha po dobrodružství či cestování     

C. Změna zaměstnání, kariéra 

D. Zlepšení jazykových schopností 

E. Rodinné důvody                                         

F. Jiné,  uveďte ............................................................................................................................. 

 

8. Informace o KSA jste čerpal/a: 

A. Agentura mi poskytla dostatek informací  

B. Od kolegů, kteří již byli na místě     

C. Z médií 

D. Jiné, uveďte ............................................................................................................................. 

 

9. Nejvíce jste se obával/a: 

A. Jazykové bariéry   

B. Neúspěchu   

C. O svou bezpečnost    

D. Odloučení od domova 

E. Odlišné kulturní prostředí,  

F. Jiné, uveďte ............................................................................................................................. 
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10. Nejtěží pro Vás bylo: 

A. Jazyková bariéra (anglický jazyk) 

B. Dorozumět se s pacienty   

C. Odlišné kulturní prostředí   

D. Náročné klima    

E. Odloučení od domova 

F. Jiné, uveďte................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

 

11. Problém jste neměl/a s:  

A. Jazyková bariéra (anglický jazyk) 

B. Dorozumět se s pacienty   

C. Odlišné kulturní prostředí   

D. Náročné klima    

E. Odloučení od domova 

F. Jiné, uveďte................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

 

12. Odjet ze KSA jste se rozhodl/a protože: 

A. Konec pracovní smlouvy/kontraktu 

B. Únava z odlišného životního stylu 

C. Měla jsem pocit, že dalším pobytem už nic nového nezískám   

D. Rodinné důvody    

E. Konflikty na pracovišti 

F. Získala jsem lepší pracovní nabídku 

G. Jiné, uveďte................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 
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13. Splnila se v KSA Vaše očekávání? 

A. Ano, protože................................................................................................................. 

 ....................................................................................................................................... 

B. Ne, protože.................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................

....................................................................................................................  

 

14. Získal/a jste či přinesl vám pobyt v KSA něco, co jste neočekával/a? 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

15. Jak dlouho Vám trvalo si na nové prostředí zvyknout? 

□ 1-6 měsíců  □ 6 až 12 měsíců    □ 12 měsíců  □ více než 12 měsíců  

□ nezvykla jsem si 

 

16. Jak dlouho jste strávil/a v KSA? 

□ 1-6 měsíců  □ 6 až 12 měsíců    □ rok   □ 1-2 roky  □ 2-4 roky   □ ≥5 let  

 

17. Byla délka Vašeho pobytu odlišná od Vašeho původního plánu? 

□ ano, byla delší 

□ ano, byla kratší 

□ ne  

 

18. Zvážil/a byste v budoucnu opět pracovat v KSA? 

□ ano, protože........................................................................................................... 

□ ne, protože............................................................................................................ 

.................................................................................................................................. 
□ jiné......................................................................................................................... 
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19. Změnil/a jste po návratu z KSA povolání či zaměření? 

□ ano a proč ............................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

□ ne  

 

20. Existuje nějaká praxe v KSA,  kterou byste převedl/a do českého ošetřovatelství?  

□ ano a to……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ne  

 

21. Chybělo Vám při výkonu povolání v KSA něco z českého ošetřovatelství? 

□ ano ………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ne  

 

22. Jaká dle Vás byla věnována pozornost situacím, kdy došlo k náhlému zhoršení stavu 

pacienta či jeho úmrtí? Byla ihned informována rodina? Jak Vám připadala ošetřovatelská péče 

o zemřelého? Pozorovala jste nějaké jiné postupy,  než na které  jste byl/a  zvyklá v ČR? 

.............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
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ČÁST B 

K následujícím tvrzení, zaškrtněte odpověd, se kterou se nejvíce ztotožňujete: 

 Určitě 

souhlasím          

 Souhlasím     

Nesouhlasím    

Určitě 

nesouhlasím 

1. Po nástupu na oddělení mi byla 

poskytnuta plnohodnotná orientace na 

pracovišti. 

1 2 3 4 

2. V KSA je poskytována kvalitní 

ošetřovatelská péče. 

1 2 3 4 

3. Ošetřovatelská dokumentace byla 

srozumitelná a pečlivě vedená.  

1 2 3 4 

4. Jako sestra jsem měla větší 

kompetence než na které jsem byla 

zvyklá v ČR 

1 2 3 4 

5. Komunikace s pacientem mi nečinila 

problém. 

1 2 3 4 

6. Pacient a jeho rodina se aktivně 

podíleli na ošetřovatelské péči a jejím 

plánování.  

1 2 3 4 

7. Bylo dbáno na intimitu pacienta. 1 2 3 4 

8. Standardy ošetřovatelské péče se 

v KSA dodržují. 

1 2 3 4 

9. Přijmout odlišné standardy 

ošetřovatelské péče pro mne nebylo 

těžké.  

1 2 3 4 

10. Komunikace s ostatními členy 

ošetřovatelského týmu mi nečinila 

obtíže 

1 2 3 4 

11. Vztahy v multidisciplinárním týmu 

byly dobré. 

1 2 3 4 

12. Můj odlišný původ nečinil 

pacientům problem. 

1 2 3 4 

13. Muslimská víra ulehčuje pacientům 1 2 3 4 
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prožití nemoci a umírání. 

14. Měla jsem možnosti se kontinuálně 

vzdělávat a účastnit se odborných kurzů 

a školení.  

1 2 3 4 

15. Střední a vyšší managament mně 

byl oporou. 

1 2 3 4 

16. Cítila jsem se jako plnohodnotný 

člen týmu.  

1 2 3 4 

17. Na oddělení vládla přátelská 

atmosféra. 

1 2 3 4 

 

Pokud máte nějaké další komentáře k Vašemu pobytu v Saúdské Arábii, uveďte prosím zde: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                            Ještě jednou děkuji za Váš čas  

                                                  Tereza  Bratinková 
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