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     Téma práce považuji za velmi  aktuální  a  v souladu se studovaným oborem.  Hlavním 

cílem  je zjistit, zda  těhotenství a porod u  romských žen probíhají  v některých ohledech 

jinak  než u  žen z většinové české populace, a pokud ano,  v čem se liší.  Autorka se také 

zamýšlí nad tím,  zda případné odlišnosti jsou podmíněné etnickými rozdíly anebo zde hrají 

rozhodující  roli   jiné faktory, zejména pak chudoba a  s ní spojené  sociální a ekonomické 

podmínky života.  

     Posuzovaná práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou,  kdy empirická část 

tvoří vlastní jádro  práce  a reprezentuje  cca dvě třetiny  textu.  V teoretické části  se autorka   

zabývá  třemi  problémovými okruhy, a to  popsáním a  vysvětlením  transkulturní péče,  dále 

charakteristikou romské populace  v ČR a  nastíněním současných trendů v porodnické péči 

v ČR.   Empirickou  část  tvoří  kvalitativní výzkum,  týkající se těhotenství a porodu romských 

žen, kdy  respondentkami bylo sedm romských žen a dvě porodní asistentky, které  se ve své 

praxi setkávají  s romskými  těhotnými a  rodičkami.  Autorka   definovala  devět konkrétních 

výzkumných otázek, na které hledala odpověď prostřednictvím  polo- strukturovaného 

hloubkového rozhovoru.  Romské ženy - účastnice  výzkumu  autorka  získala  technikou 

„snow ball“.   Lze ocenit, že respondentky představují poměrně široké sociální spektrum 

romské subkultury ,   ve sledované skupině jsou zastoupeny  ženy  s různým sociálním a 

vzdělanostním pozadím , s různým počtem  dětí i  s rozdílným  ukotvení v partnerském 

vztahu , tj. vdané, rozvedené,  žijící v nesezdaném soužití.    Metodologicky  práce vychází z  

tzv. zakotvené  teorie,  kdy je záměrem  na  základě nově získaných poznatků   vytvořit novou  

teorii,  která  nejenom mapuje  ale  i  vysvětluje  zkoumaný jev.  Tato  induktivní metoda je 

vhodná  pro   zkoumání problematiky , o které  není k dispozici  dostatek teoretických  ani  

praktických informací,  což  odpovídá  problematice, která je tématem  diplomové páce.   

Volba této metody  je  tedy  zcela oprávněná.   Z metodologického hlediska však  považuji za  

nedostatečné,  že porodní asistentky ve výzkumu reprezentují pouze dvě respondentky.  

Jejich názory a  zkušenosti  lze  proto považovat pouze za velmi orientační.     

Autorka  ve svém výzkumu zjistila   u romských respondentek řadu  charakteristik,  které  tak 

či onak souvisí  s jejich etnickou  příslušností.  Jde  zejména   o výraznější  emocionalitu,   

přirozenější   a bezprostřednější přístup k porodu,  více návštěv příbuzných v porodnici,  

podceňování  významu  prenatální péče- pokud  se těhotenství subjektivně vyvíjí dobře,  

menší potřeba mít u sebe  při porodu otce dítěte, či sdílený  názor, že těhotné ženy  mohou 

jíst a pít vše na co mají chuť,  protože  jejich spokojenost je  nejlepším předpokladem 

zdárného průběhu těhotenství,  aj.   Nicméně, interpretace  zjištěných  rozdílů  není vždy 



zcela jasná a jednoznačná.   Nález,  že  mezi romskými rodičkami existují - podobně jako 

v majoritní části populace - významné  socioekonomické rozdíly   projevující se   v přístupu 

k prenatální péči  i k porodu,    neopravňuje  k bagatelizování   etnických specifik , jak  to  

částečně   vyznívá   v kap. 3.12  - „Analýza využitelnosti transkulturní péče“, i v závěru  kde  

lze najít    tvrzení , cituji,  „ Pro Romy žijící dosud tradičním způsobem života je mnohem 

podstatnější sounáležitost s rodinou, příslušnost k dané komunitě a rituální ne-/čistota, než 

vlastní etnická příslušnost.“  Domnívám se, že  právě toto jsou  charakteristické  znaky  romské 

etnicity a mají také své konkrétní projevy, viz  výše.  

Přednosti diplomové práce:   

- Aktuálnost  tématu,  které je v české ošetřovatelské péči  i  péči související 

s těhotenstvím a porodem  opomíjeno;  

- Výstupy by mohly mít velké praktické využití a mohly by přispět ke zvýšení kvality 

porodní a poporodní péče nejenom  o romské rodičky,  ale rovněž o  rodičky 

s migračním pozadím, jejichž počet v našich porodnicích narůstá; 

- Získání  autentických  a jedinečných  osobních pohledů, názorů a   zkušeností 

respondentek , týkající se  těhotenství a  porodu  a  souvisejícího  chování   

- v romské komunitě  v ČR;   

- Získání  zajímavého  vhledu  do   „porodního vědění“  romských  žen  a  vnímání 

vlastní  romské  identity ;   určité „nahlédnut“  do  vnitřní sociální stratifikace  této   

skupiny 

Po obsahové stránce oceňuji  především zpochybnění  některých  mýtů, které jsou spojeny 

s těhotenstvím  a porodem u romských  žen,  jako např.  jejich nezájem o  ultrazvuková  

vyšetření,  nebo   vysvětlování předčasných odchodů z porodnice   nezájmem o  dítě . Za 

významný  a opodstatněný  považují  závěr,  že romská etnicita a její  některé  projevy  se 

v případě  Romů prolínají s kulturou chudoby  a nízkým vzděláním romských rodiček, a že 

tyto dva fenomény  nelze od sebe téměř  odlišit.  S tím souvisí komplementární  zjištění, že   

vzdělanější   romské ženy  se  ohledně  těhotenství a porodu  od majority  téměř  neliší a   

„transkulturní“ přístup nevyžadují,  ba naopak,  přejí si, aby s nimi bylo zacházeno jako 

s majoritou.        

 K slabším stránkám práce  patří  poněkud vágní  vysvětlení vlastní podstaty transkulturní 

péče.  Autorka se  opírá a  „model vycházejícího slunce“   M. Leiningerové, kterou však cituje 

pouze  prostřednictvím českých zdrojů.  Je škoda, že nepracuje alespoň  s  některou 

z původních  práci  autorky   modelu. Pravděpodobně by to přispělo k  pregnantnějšímu 

výkladu podstaty  konceptu.  Nezasvěcený čtenář se totiž příliš mnoho nedozví o tom, co je 

vlastním přínosem transkulturního  přístupu  v ošetřovatelství  a  potažmo,  jak by  takto 

pojatá péče měla  být  uplatňována v  našich podmínkách.   Uváděné atributy transkulturní  

péče  (respektování individuálních  odlišností,  empatie, naslouchání  a důraz na  porozumění 

pacientům )  nelze považovat  za  výlučnou charakteristiku  transkulturní péče, nýbrž dnes  je 

to  již nutná součást  ošetřovatelské péče ale i  práce v  jiných pomáhajících profesích.    Lze 

se domnívat, že   tento  nedostatek  souvisí s kvalitou některých použitých  zdrojů,  a to i  

přesto,  že  je autorka  sama kriticky hodnotí.  Týká se to  zejména   uživatelského  manuálu  

pro lůžková  zdravotnická zařízení „Pečujeme o klienty   odlišných etnik  a kultur, 



Transkulturní péče   v praxi aneb jak překonávat komunikační a kulturní bariéry“  (Špirudová, 

Ivanová, 2004).  V této souvislosti  lze   polemizovat s názorem  diplomantky,   že  výše 

zmíněný   manuál,   který  v intencích etnické stereotypizace  přisuzuje Romům  sociálně 

patologické chování jako jejich  typickou charakteristiku,  byl   ve své době  pozitivním 

počinem  a znamenal   posun  ve vývoji transkulturní  péče  u nás.   

V závěru  diplomantka  tvrdí, že  „tento model  (rozumej transkulturní péče) má řadu myšlenek, 

které jsou v přístupu k romským těhotným a rodícím ženám použitelné…“.   Proto by   práci  

obohatilo,  pokud by    přehledně  a konkrétně  shrnula   vlastní empirické  poznatky,  týkající 

se   romského  „těhotenského a porodního   vědění“  ,které jsou  dle autorčiných nálezů  

charakteristické  pro romské ženy,  žijící tradičním komunitním způsobem života ,   a 

zamyslela se nad tím, jak by bylo možné tyto poznatky  využít v praxi.    

Závěr:   

Diplomovou práci jako celek   hodnotím   pozitivně.   Její formální  náležitosti    odpovídají 

požadavkům.   Práce jako celek  splňuje  nároky  kladené na diplomové práce. Doporučuji  

ohodnotit  ji známkou  velmi dobře.   

 Otázky k zodpovězení:  

1.  Proč  většina  romských žen  kouří  během  těhotenství  i po porodu  (opakovaně 

empiricky potvrzeno) a jakou roli, pokud vůbec,  v tom  hraje  jejich  etnicita? 

2. Jak  konkrétně si  autorka představuje  uplatňování  transkulturního přístupu 

v českých porodnicích s vyšším zastoupením  romských rodiček? 

 

 

PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. 

Univerzita Karlova  - 1. Lékařská fakulta  

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 

                                                                                                                      V Praze, 3. 9. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 


