Posudek vedoucí bakalářské práce Petry Francové, Dis. „Možnosti využití
zahradní terapie pro osoby se zdravotním postižením v Palatě – Domově pro
osoby se zrakovým postižením.
Autorka si pro svoji práci vybrala velice zajímavé téma propojující zrakové postižení u seniorů
s demencí se zahradní terapií. Cílem práce je prozkoumat možnosti využití prvků zahradní terapie pro
tuto specifickou skupinu klientů.
Práce je jasně a přehledně strukturovaná, tvoří jí pět kapitol. První kapitola se zabývá příčinami,
formami a důsledky zrakového postižení obecně. Druhá kapitola se zaměřuje na téma demence. Ve
třetí kapitole autorka definuje zahradní terapii a její možnosti se zřetelem na využití u klientů se
zrakovým postižením a demencí. Čtvrtá kapitola se již věnuje konkrétnímu zařízení, popisu cílové
skupiny, službám a také podmínkám pro realizaci zahradní terapie. Některé podkapitoly jsou až příliš
stručné a neobsahují dostatek informací. Pro příště bych doporučila využít pouze podnadpisů a
nikoliv číslovaných podkapitol.
Nejzajímavější část práce tvoří pátá kapitola popisující autorčinu praktickou zkušenost při realizaci
vybraných prvků zahradní terapie s klienty Palaty. Autorka navrhla a pilotně odzkoušela sadu
činností, které hodnotila podle četnosti zapojení klientů, komunikace klientů mezi sebou i s autorkou
a mírou schopnosti realizovat dané aktivity samostatně. Narazila na určitou bariéru při pokusech o
ústní zpětnou vazbu, a to vzhledem k různě rozvinuté míře demence u klientů. Oceňuji nasazení, se
kterým autorka všechny navržené aktivity s klienty realizovala, následně precizně popsala v textu a
reflektovala průběh, vč. doporučení pro případné modifikace. Zařadila aktivity pro mobilní klienty i
klienty na lůžku. Na druhé straně bych na závěr očekávala obecnější analýzu vztahující se
k možnostem celého zařízení s návrhem případných úprav, jak bylo v úvodu avizováno.
Text je čtivý, srozumitelný a doplněný o fotodokumentaci. Autorka se opírá o relevantní převážně
domácí zdroje, které správně cituje.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B-C v závislosti na kvalitě obhajoby.
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