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Předkládaná diplomová práce zaujme jistě všechny, kteří se zabývají moderním 

ošetřovatelstvím v jeho multikulturní podobě, i když primárně je určena porodním 

asistentkám. Velmi precizním způsobem zpracovává problematiku těhotenství, 

porodu a poporodní péče u vietnamských žen rodících v České republice, přičemž 

vychází z nutnosti pochopit nejprve hluboké tradice vepsané v historii rodin migrantů 

a přizpůsobit tak přístup českých zdravotníků k příslušníkům této menšiny. Původním 

záměrem autorky bylo zjistit, jak vietnamské ženy rodící v České republice reflektují 

tuto životní zkušenost, během výzkumu se však ukázalo, že pro správnou interpretaci 

získaných informací bude nejprve potřeba pochopit kořeny, ze kterých tyto ženy 

vyšly. 

V teoretické části se autorka, sama porodní asistentka, která mimo jiné vede 

předporodní kurzy pro cizinky, věnuje vietnamským tradicím, zvyklostem, hodnotám, 

vietnamské kultuře, přičemž tyto neopomene zasadit do historického a geografického 

kontextu. Pro samotný výzkum je velmi důležitá kapitola 2.1.6., ve které se například 

zmiňuje nevyjadřování záporu při rozhovoru. Na to autorka narážela při samotném 

výzkumu – málokterá z žen si na něco v souvislosti s porodem stěžovala, i když 

v podrobnějším rozhovoru vysvítala i možnost porušení pacientských práv. 

 V souvislosti se základním tématem práce se autorka v dalších kapitolách věnuje 

také oblasti zdravotnictví a to jak tradiční medicíně, tak novodobé historii, vývoji 

moderní medicíny, zdravotního pojištění. Vychází z mnoha českých i zahraničních 

zdrojů a čtenář tak dostává velmi plastický a zajímavý obraz o reáliích, ze kterých do 

České republiky přicházejí vietnamští migranti. V kapitole věnované již přímo tématu 

gravidity, porodu a poporodní péče ve Vietnamu autorka trochu netradičně, ale dle 



mého názoru velmi zdařile, zařazuje vedle dostupných odborných informací také 

poznatky z vlastního výzkumu. V provedených výzkumných rozhovorech, které jsou 

následně zpracovány v empirické části, se totiž velmi často dotazované ženy 

dotýkaly právě vietnamských tradic spojených s těhotenstvím a porodem. Protože to 

však nebyly informace související přímo se zkoumaným prožitkem porodu v ČR, 

zařadila autorka to nejzajímavější do této kapitoly. 

V závěru teoretické části je zmíněna také historie migrace vietnamských občanů do 

naší vlasti, legislativní podmínky jejich života u nás a problematika zdravotního 

pojištění. Ve všech těchto oblastech prokazuje autorka velmi dobrou orientaci, 

informace výborně syntetizuje. Teoretická část práce podává ucelené informace 

důležité pro poskytování zdravotní péče s ohledem na kulturní odlišnosti 

vietnamských žen. 

Empirická část je pak představením autorčina kvalitativního výzkumu, pro jehož 

realizaci musela překonat mnohé bariéry (jazykové, kulturní – stud a obavy 

vietnamek, i časové). Autorka pracovala velmi precizně, reflektovala vlastní práci, 

konzultovala nejen se mnou, ale i s dalšími vyučujícími věnujícími se kvalitativnímu 

výzkumu a výsledkem je výborná interpretace mnoha získaných dat, jejich srovnání 

s podobnými výzkumy a závěrečné shrnutí nových informací. Vedle přeložení 

edukačních materiálů (příloha 4) považuji za cenná také doporučení pro porodní 

asistentky (kapitola 3.5) Minimálně tuto kapitolu doporučuji k publikaci v odborném 

tisku. 

 Otázky pro autorku práce: 

Jaké komunikační strategie by měly porodní asistentky volit u cizinek, které 

neovládají vůbec češtinu případně jiný světový jazyk? Jak byste je k tomu jako 

manažer motivovala a vedla? 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji stupeň výborně. 
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