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Hodnocení 
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Metodika 

Cíle práce   X    
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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Studentka se v teoretické části práce věnuje velmi diskutovanému tématu zasahující do sféry nejen 

zdravotnické, ale i sociální - a to soužití a integraci Romů na území ČR, propojené s prací porodních asistentek 

a jejich postojů během práce s romskou minoritou v období těhotenství, porodu a šestinedělí. Kromě vybraných 

odborných pojmů, které s tématem souvisí jako etnikum, menšina, kultura a jiné, stručně zmiňuje důležitý 

dokument z této oblasti a tím je Strategie romské integrace do roku 2020. Dále se pak věnuje tématu tradic a 

rituálů Romů – tato oblast je bohužel zmíněna okrajově, ačkoliv je to stěžejní pojem celé teoretické práce, 

soustředí se zejména na historii tradic, která se občas mísí se současností avšak s náročností na orientaci, což 

této části ubírá na kvalitě. Naproti tomu detailně a dopodrobna je zde popsána práce porodní asistentky a jejích 

kompetencí, kde spatřuji určité nepřesnosti (výkon PA v domácím prostředí či předávání informací nemocného 

rodinným příslušníkům) viz otázky níže. Jako vhodný doplněk k tématu hodnotím uvedení Purnellova modelu 

kulturních kompetencí či Standart ošetřovatelské péče o příslušníky romské minority, se kterým studentka 

pracuje i ve výzkumu. 

  V praktické části práce studentka zpracovala dotazník vlastní konstrukce, který se zaměřuje na rituály u 

romských žen v době těhotenství, porodu a šestinedělí z pohledu PA. Hned v úvodu dotazníku považuji první 

otázku jako nevhodně položenou, jelikož svým obsahem podsouvá negativní konotaci („Nakolik je pro vás 

péče problematická“) v podstatě znemožňuje na oblast, kterou sama nazývá „zkoumání pocitů“ nahlédnout 

objektivně. V položených otázkách zabývajících se postoji postrádám konkrétnější vysvětlení, proto je poté 

obtížnější odpovědět na průzkumnou ot.č 1. Naopak při zaměření na rituály již studentka používá vhodnější 

konstrukcí otázek s výčtem variant, které umožňují konkrétní odpovědi a zároveň se váží na průzkumné otázky 

č.2. a č.3. Kladně hodnotím využití mnoha rozmanitých zdrojů ke srovnávání výsledků. 

 Celkově studentka naplnila své vytyčené cíle práce.  

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Za jakých podmínek může PA vykonávat svou profesi v domácím prostředí? 

2. Můžete vysvětlit vaše tvrzení „Informace ohledně nemocného předává zdravotník vybrané 

osobě, nejčastěji muži, ten následně může poskytnout souhlas s další léčbou? 

3. Jaké tradice či rituály vnímáte jako uskutečnitelné v porodnicích u generace dnešních romských 

rodiček? 
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