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OPONENTSKÝ POSUDEK

Volba tématu:
Velmi specifická, zajímavá a aktuální volba tématu, která přibližuje arabsko-islámskou 
společnost a kulturu z jiného úhlu, než jak je v současné době předkládána mediálním obrazem 
negativních stránek terorismu a dalších projevů fanatismu ortodoxního náboženství. Velmi 
oceňuji snahu autorky předat své osobní zkušenosti z pracovního pobytu v exotické a vzdálené 
zemi a tím seznámit s praktickou aplikací transkulturní ošetřovatelské péče.

Teoretická část:
Teoretická část se člení do několika kapitol, které jsou logicky a přehledně řazeny a poskytují 
ucelený pohled nejen na obecnou problematiku migrace v lidské populaci, kulturního šoku, ale i
na specificky zaměřenou problematiku Saudské Arábie, postavení žen a zdravotních sester 
v Saudské Arábii, ošetřovatelskou péči a vzdělávání v ošetřovatelství v Saudské Arábii. 
Z profesního hlediska je zajímavá kapitola pojednávající o historii ošetřovatelství, vzdělávacích 
systémů, postavení žen a sester v Saudské Arábii. Velmi významně a jako ojedinělou  hodnotím  
kapitolu seznamující s riziky a úskalími spojenými s pracovním pobytem v Saudské Arábii. 
Česká sestra se musí vyrovnat s náročným geografickým prostředím pro Středoevropana, 
s kulturními odlišnostmi reprezentované i politickým klimatem, postojem k ženám a vysokými 
nároky na kvalitní ošetřovatelskou péči poskytovanou multikulturním týmem zdravotnických 
pracovníků. 

Empirická část:
Autorka si stanovila hlavní a dílčí výzkumné otázky, pro jejichž zodpovězení využila smíšenou 
metodu kvalitativně-kvantitativního výzkumného šetření pomocí rozhovoru 
a polostrukturovaného dotazníku. Výzkumný soubor  byl v tomto případě malý, ale vzhledem 
k problematice a charakteristice respondentek, jež tvořily náhodně vybrané sestry, které 
absolvovaly pracovní pobyt v Saudské Arábii, nebylo jistě v silách autorky větší počet zajistit.  
Výsledky byly následně zpracovány statistickým šetřením a interpretovány v grafech a tabulkách 
v relativních a absolutních četnostech, či s váhovými indexy. Diskuze pak byla zaměřena na 
jednotlivé dílčí výzkumné otázky, které směřovaly k hlavní výzkumné otázce, ve které byla 
potvrzena prospěšnost pracovního pobytu v Saudské Arábii po profesní i osobní stránce sester. 
Autorka velmi správně doplňuje závěry výzkumných zahraničních studií na toto téma a zmiňuje 



jejich absenci v České republice. Upozorňuje, že některé její výsledky byly srovnatelné se 
zahraničními, ale podotýká, že zásadně porovnávat nebylo možné vzhledem k malému počtu 
respondentek a zaměření výzkumu na jednu konkrétní zemi.

Závěry práce:
V závěru autorka shrnuje svá zjištění, v nichž identifikovala nejtěžší faktory pobytu, splněná 
očekávání, okolnosti a důvody opětovného návratu do Saudské Arábie. Klíčové otázky se týkaly 
kvality poskytované ošetřovatelské péče v Saudské Arábii a aspektů ošetřovatelské péče, které 
by byly vhodné převést do českého ošetřovatelství. Dále považuji za cenné dotázání se na 
zkušenost s přístupem  k umírání a umírajícímu v arabské kultuře v praxi.

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

Formální stránka práce:
Autorka dodržela doporučená pravidla stanovená pro bakalářské práce, jazyková úroveň je bez 
připomínek.

Kvalita příloh:
Bez připomínek, přílohy jsou opodstatněné a vhodně doplňují celkovou koncepci práce.

Celkové stanovisko oponenta:
Autorka se svou prací podělila o zkušenosti s poskytováním ošetřovatelské péče v odlišných 
kulturních podmínkách. Práci hodnotím velmi přínosně nejen v teoretické části, ale i z hlediska 
empirického výzkumu. Bakalářská práce je svým pojetím ojedinělá a zasloužila by si, aby s ní 
byla seznámena široká odborná veřejnost buď formou publikace v odborném časopise, nebo
prezentace na odborných konferencích. Doporučuji její využití jako studijní materiál pro oblast  
multikulturního ošetřovatelství. Cíle práce byly splněny.  

Otázky k obhajobě:
1. Jaký je Váš osobní názor na migraci sester a jaký má migrace společenský význam?
2. Jaké byly zkušenosti s ošetřovatelskou péčí z Vašeho pracovního pobytu v Saudské 

Arábii? Které aspekty českého ošetřovatelství jste postrádala v arabském ošetřovatelství a 
které z arabského ošetřovatelství byste převedla do českého ošetřovatelství?

3. Pět respondentů strávilo v Saudské Arábii dobu max. do dvou let a šest respondentů 
strávilo v Saudské Arábii více než 2 roky ( tři dokonce více jak 5 let), zaznamenala jste 
nějaký významný rozdíl v odpovědích v souvislosti s délkou pobytu?

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