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Jméno autora: Barbora Kaválková 

Název práce: Zdravotní péče o muslimské pacienty z transkulturní perspektivy 

Vedoucí práce: ThLic. David Bouma, Th.D. 

Téma práce: aktuální, vhodně zvolené, autorka využívá své zdravotnické vzdělání 

Zaměření práce: kompilace literatury a dotazníkový průzkum  

Jazyková a stylistická úroveň práce: přijatelná, přes občasné chyby – např. již v anotaci 

„respondenti jsou schopny…“ 

Rozsah práce: 60 stran plus seznam literatury a přílohy 

Použitá literatura: dostačující, včetně cizojazyčných textů 

Počet uváděných titulů: autorka pracuje s více než třemi desítkami titulů; v seznamu 

literatury se ovšem objevují určité nedostatky, např.: bylo by třeba vyčlenit Korán a uvést jej 

jako pramen; dále u jedné publikace chybí autor či autoři (Komunikace s cizinci…) a celkově 

seznam použité literatury nese stopy chvatu při sepisování 

Citace v textu: autorka v principu správným způsobem cituje a parafrázuje své zdroje, 

nicméně poznámkový aparát není sjednocený (např. někdy uvádí křestní jméno před 

příjmením, vzápětí naopak, jindy zas jen iniciálu atd.) - velmi chybí pečlivá korektura 

poznámek pod čarou 

Formální stránka práce: bez zásadních výhrad a s pochvalou za pěkně zpracované grafy; 

opět však práce ztrácí na jednoduše odstranitelných nedostatcích jako je např. špatně či 

nedostatečně odsazený text pod některými nadpisy 

Využitelnost pro praxi: o využitelnosti práce nemůže být pochyb; autorka ze svých 

zkušeností a praxe vychází, výzkum je prakticky zaměřen a celé ladění práce míří přímočaře 

do reality českých zdravotnických zařízení 

Cíl práce: domnívám se, že naplněn. Autorka představila teoretická východiska i praktický 

ideál multikulturního ošetřovatelství a pokusila se své snažení umístit do transkulturní 

perspektivy 



Úroveň závěrečné práce: 

Autorka provedla zajímavé dotazníkové šetření mezi zdravotními sestrami ohledně jejich 

kompetence pracovat s kulturně a nábožensky odlišnými pacienty. V práci se dle mého 

smysluplně zaměřuje na muslimské pacienty a na kulturní a náboženská specifika islámu, 

nicméně si myslím, že některé informace o tomto náboženství jsou pro vysokoškolskou 

kvalifikační práci nadbytečné a až příliš triviální (3.1 až  3.5). Jinak sympatický pokus 

diplomantky poškozuje nepřehlédnutelný fakt, že práce byla sepisována v rychlosti (viz 

výhrady výše), a nedostatkem je dle mého též nepříliš rozpracovaný závěr. 

Konkrétní náměty, připomínky nebo otázky vyžadující doplnění u obhajoby: 

Zkuste velmi lapidárně shrnout, v čem transkulturní pohled doplňuje přístup multikulturního 

ošetřovatelství. 
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