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1. Volba tématu 
     
Téma bakalářské práce považuji za vhodně vybrané, velmi aktuální, ojedinělé  a maximálně 
přínosné.  
 
2. Teoretická část 
     
Obsahuje 36 stránek rozdělených do 8 kapitol. V této části bakalářské práce autorka velmi 
zajímavě rozpracovává veškerou problematiku tykající se zvoleného tématu. Věnuje se 
globálnímu nedostatku sester u nás i ve světě, předkládá informace o lidské  migraci se všemi 
možnými úskalími a negativními i pozitivními dopady. Cituje uznávané autory v oblasti 
multikulturního ošetřovatelství. Velice čtivě autorka pojednává o Saúdské Arábii se všemi 
svými specifiky, upozorňuje na možná nebezpečí, která na české sestry v této zemi číhají, což 
zcela jistě nejlépe posoudí člověk, který v tak odlišné zemi žil. Obsah teoretické části 
bakalářské práce je zajímavý a poutavý. 
Literatura a internetové zdroje, ze kterých je čerpáno, jsou v textu citovány a ve většině jsou 
uvedeny v seznamu použité literatury. Velmi pozitivně hodnotím využití zahraniční 
bibliografie. 
 
 
3. Empirická část 
      
Empirickou část tvoří 64 stránek bakalářské práce. Za hlavní cíl průzkumu si autorka vytyčila 
zjištění, zda a z jakého důvodu je pobyt v Saudské Arábii přínosným pro české sestry.  
Dílčími cíli studentka zjišťovala bližší specifika a zkušenosti z poskytování ošetřovatelské 
péče pacientům v Saúdské Arábii.  
Metodou šetření byl rozhovor a polostandardizovaný dotazník, skládající se ze všech typů 
otázek (otevřených, uzavřených a polouzavřených). Druhou část dotazníku respondenti 
vyplnili pomocí škálování.  
Šetření bylo prováděno u 11 náhodně vybraných sester, jež absolvovaly pracovní pobyt 
v Saúdské Arábii v rozmezí let 2003-2009. Výsledky šetření jsou přehledně uspořádány do 
tabulek, graficky znázorněny a ve většině případů doplněny vhodným  komentářem. Zásadní 
připomínky mám k interpretaci dat a samotnému statistickému zpracování získaných dat. 
Část A: otázka č. 1 byla zodpovězena všemi respondenty, tj 100%. Na grafickém znázornění i 
v interpretaci je však prezentováno pouze 99% odpovědí. 
Otázka č.3 byla rovněž zodpovězena všemi respondenty, prezentováno je však pouhých 90% 
odpovědí. 



Otázka č. 4 nám dokládá až 117 % účast v odpovědích……atd. 
Otázka č. 13 rozdělila respondentky na ty, jimž Saúdská Arábie splnila očekávání (91%) a ty, 
kterým nesplnila očekávání (9%). Otázka dále blíže specifikuje oblasti, ve kterých se 
respondentům splnily jejich očekávané cíle. Dle interpretace usuzuji, že bylo možné zvolit 
více odpovědí, tudíž autorka měla absolutní četnosti vztahovat k počtu získaných odpovědí, tj. 
dle tabulky 31, což činí 100% a jednotlivé položky v odpovědích bylo třeba vztahovat k číslu 
31, tedy např. 7 odpovědí nečiní 64%, jak uvádí autorka, nýbrž 23%, apod. Autorka navíc 
v tomto případě veškerá data vztahuje k celkovému počtu 11 respondentů, i když 1 respondent 
se bližší specifikace neúčastnil. 
Obdobně je zpracována celá část A dotazníku. 
 
Část B je také chybně interpretována v oblasti relativní četnosti. 
Otázka č. 2 je zodpovězena všemi 11 respondenty (100%). V interpretaci autorka uvádí jen 
99% odpovědí. 
Otázka č. 5 totéž. 
Otázka č. 6 interpretuje 9 % účast v odpovědi „určitě nesouhlasím“, avšak stejná odpověď je 
v grafu znázorněna 18%. 
Atd. 
 
4. Závěry práce 
 
Cíle, které si autorka určila v úvodu, byly v  bakalářské práci naplněny. V diskuzi pojednává o 
výsledcích, ke kterým prostřednictvím svého šetření došla, a které se přímo vztahují 
k uvedeným cílům.  
V závěru autorka shrnuje zjištěné výsledky, konfrontuje a navrhuje logicky promyšlené 
využití svých poznatků.  
 
5. Literatura a práce s literaturou 
 
Autorka v seznamu literatury uvádí 28 adekvátních zdrojů a 9 blíže nespecifikovaných 
internetových odkazů. Elektronické zdroje a diplomové práce nejsou citovány zcela dle 
normy ISO 690 a ISO 690-2. V bakalářské práci se objevují poměrně časté chyby v citacích: 
např. nejednotný způsob citace (Mitchell 2009, TELFORD 2006; Knipe a Davies 2008 x 
Knife 2008), nesouhra citací v textu a v seznamu literatury ( Stiglitz 2002 x Stiglitz 2007, 
Oberg 1960 x Oberg 1978, Alsharif 1998 x Alsharif 2008, Huff 2004 x Huff 2001, apod.). 
Odkazovaný zdroj Jurásková (2010), který je citován v textu, v seznamu literatury zcela chybí 
nebo je nerozpoznatelný. 
 
6. Kvalita příloh 
 
Přílohu tvoří použitý dotazník. 
 
7. Celkové stanovisko oponenta 
 
Práci považuji jednoznačně za velmi přínosnou, zajímavou a ve své podstatě ojedinělou. 
Vzhledem k aktuálnosti tématu a vlastních zkušeností autorky,  doporučuji autorce (po 
preciznějším zpracování výsledků) podělit se s výsledky svého průzkumu s širokou veřejností 
a práci publikovat. Práce je přehledně členěná, vyvážená, struktura práce je logická. Po 
grafické stránce je práce přehledná. Objevují se drobné gramatické chyby a překlepy. 
 



 
Diskutovat bychom mohli k následujícím bodům: 
 

1. Ve své práci uvádíte, že respondenti byli náhodně vybráni. Popište, prosím, v jakém 
prostředí a jakým způsobem náhody jste tyto sestry volila. 

 
2. V bakalářské práci používáte pojem zdravotní sestra, zdravotní bratr. Uveďte správný 

název těchto povolání a odkažte na platnou legislativu. 
 

3. Co Vy sama považujete za největší problém v poskytování ošetřovatelské péče 
v České republice muslimskému klientovi? 
 

 
 
8. Práci doporučuji k obhajobě a klasifikuji: velmi dobře 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové 24.5.2011      Mgr. Regina Slowik 
 
 
 
 
 


