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Abstrakt: Projekt je zaměřen na ženy migrantky a jejich zdraví. Cílem je získat komplexní a 
empiricky ukotvený vhled do různých perspektiv, očekávání a zkušeností migrujících žen s 
těhotenstvím, porodem a raným rodičovstvím v České republice. Porod je zásadní životní událostí 
a významný bod kontaktu migrujících žen s českým zdravotnictvím. Nicméně vhled do sociálních, 
kulturních a ekonomických aspektů poskytované předporodní a porodní péče z hlediska různých 
skupin migrujících žen v České republice chybí. Kvalitativní výzkum bude využívat: (1) kvalitativní 
hloubkové a semi-strukturované rozhovory s migrujícími ženami, které jsou těhotné či mají 
nedávnou zkušenost s porodem. (2) kvalitativní případové studie sledující dráhy několika žen 
českým zdravotním systémem, od raného těhotenství po dobu min. 2 měsíců po porodu. (3) 
etnografickou případovou studii zdravotnického zařízení zaměřenou na perspektivu a zkušenosti 
zdravotníků poskytujících zdravotní péči migrantkám. 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Abstract: This project focuses on migrant women and their maternal health. The goal is to get 
deep and empirically grounded insights into diverse views, expectations and experiences of 
migrant women with pregnancy, childbirth and early parenting in the Czech Republic. Childbirth is 
an essential life event and a crucial point of entry when migrant women necessarily deal with the 
Czech healthcare system. However insights into social, cultural and economic aspects of 
antenatal and birth care provision to various groups of migrant women is in the Czech Republic 
missing. The qualitative research will employ: (1) qualitative in-depth and semi-structured 
interviews with migrant women who are pregnant or have recently experienced childbirth. (2) 
qualitative case studies of several women’s pathways through the Czech healthcare system since 
their early pregnancies until their postpartum period. (3) an ethnographic case study of a health 
care institution to get a deeper insight into healthcare providers’ perspective and experience with 
healthcare provision to migrant women.
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