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Posudek na bakalářskou práci

Zvláštnosti jednání zdravotníků s příslušníky romské komunity

Zpracovatelka :Lada Kobrlová

l.Téma bylo zvoleno velmi dobře, protože o romské komunitě je známo velké
množství falešných informací a předsudků ve většinové populaci a v předložené
práci se autorka pokusila vysvětlit přístup z objektivního pohledu.

2.Teoretická část je bohatě doložena citacemi nejrůznějších autorů aje v nich
kvalitně doloženo vymezení pojmů používaných v bakalářské práci.Autorka
vysvětlila postavení a původ romského etnika na našem území a neopomněla
rovněž lingvistické zvláštnosti této sledované skupiny.V kapitole komunikační
styl vysvětlila odlišnost od stylu většinové společnosti.Zajímavým způsobem
rovněž doložila z literatury kontakt romů se systémem zdravotní péče a uvedla
rady, jak jednat s příslušníky romské menšiny.

3.V empirické části kvalitně autorka postavila cíle výzkumu a rovněž se
zamyslela nad očekávanými výsledky, které v závěrečné části porovnala na
základě získaných informací.
Autorkou připravený dotazník byl distribuován celkem 132 respondentům-
lékařům a zdravotním sestrám s vysokou návratností (94%) .Dotazník byl
nejprve vyhodnocen a pak k výslekdům byl uveden v práci komentář. Autorka
prokázala schopnost kvalitní komparace a stanovení velmi dobrých závěrů.

4.Zvolené téma i shrnutí výsledků dotazníkového šetření bylo na vysoké úrovni,
jednotlivé otázky dotazníku byly v závěru práce diskutovány a výsledek
porovnáván s očekávanými předpoklady,prokázala že je rozdílný pohled na
danou problematiku u sester a lékařů a rovněž věkový faktor respondentů
ovlivnil výsledky. Velmi kvalitně a instruktivně autorka zpracovala schémal-
Vztah k Romům-vliv práce ve zdravotnictví.
I přesto, že více jak polovina respondentů měla negativní zkušenosti s romskými
občany,zpracovatelka poukazuje na to, že vztah k menšinovým etnikům nelze
hodnotit paušálně,ale vždy konkrétní případ od případu a že velmi záleží na
osobnosti zdravotnického pracovníka. Rovněž dává další podněty pro praxi, jak
vztahy mezi zdravotníky a touto menšino vou skupinou je možné v budoucnu
zlepšit.



5.Bakalářská práce je zpracována na 81 stranách, doložena 19 literárními zdroji
uvedenými v textu a dokládajícími jisté zkušenosti s touto prací.Většina
literárních zdrojů je z posledního období a v práci bylo použito i několik
informací z internetu.

6.Přílohy jsou zpracovány na vysoké úrovni a bohatě doloženy grafy, které
doplňují přehlednost bakalářské práce

7.0tázky pro zpracovatelku:
a)Navrhněte další formy zlepšování přístupu zdravotníků k menšinám v
současné době,kdy Česká republika je členem Evropské unie.
b)jak vy sama se budete v této oblasti zdokonalovat?

8.Autorka bakalářské práce Zvláštnosti jednání zdravotníků s příslušníky
romské komunity Lada Kobrlová prokázala výborné znalosti při zpracování
předložené práce,doporučujijejí přijetí a hodnotím ji jako :

VÝBORNOU.

V Hradci Králové 21.5.2006 MUDr Stanislav Kojštacký,CSc


