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1. Zaměření diplomové práce a její základní koncepce  

Diplomová práce se věnuje osobám s Parkinsonovou chorobou. Cílem práce byla analýza 

dostupné péče o tyto osoby (nejen) v produktivním věku. Pro naplnění cíle autorka zvolila techniku 

sekundární analýzy dat. Vybrané téma je velice potřebné v návaznosti na demografické údaje, které 

uvádějí stále vzrůstající počet osob s danou chorobou. Parkinsonova choroba se již začíná dostávat 

do povědomí veřejnosti, přestože je stále zastíněna jinými chorobami (např. Alzheimerovou 

demencí). Tuto problematiku můžeme vnímat také v sociální oblasti, v níž pouze nízký počet služeb 

se orientuje na cílovou skupinu osob s Parkinsonovou chorobou. Oceňuji zaměření autorky také na 

osoby v produktivním věku. Ve spojitosti s tímto onemocněním se obvykle hovoří o seniorské 

populaci, přestože statistiky ukazují poměrně vysoký počet osob již ve věku od 40 let.  

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitolu můžeme vnímat jako teoretickou 

část práce, kde autorka uvádí charakteristiku Parkinsonovy choroby, její příznaky a léčbu. Druhá 

kapitola se již věnuje analýze dostupné péče v České republice. Obě kapitoly jsou uvedeny stručným 

popisem obsažených témat v podkapitolách s vysvětlením návaznosti na sebe. Další kapitola 

obsahuje analýzu dostupné péče v Evropě, po které následuje doporučení změn v péči o cílovou 

skupinu. Pátou kapitolu tvoří diskuse, ve které autorka kvalitně shrnuje možné limity 

u doporučených změn. 

 

2. Zvolené metody a úroveň formálního zpracování  

Autorka zvolila metodu sekundární analýzy dat ke zmapování dostupné péče pro cílovou 

skupinu. Byl použit dostatek literárních zdrojů. Oceňuji zvláště počet zahraničních zdrojů a jejich 

použití v analýze. Přestože závěrečná práce neobsahuje výzkumné otázky, výsledky analýzy a jejich 

interpretace dostatečně naplňují cíl dané práce. U seznamu použitých zdrojů bych raději doporučila 

použít stejnou formu citace jako v textu, aby byly zdroje pro čtenáře lépe přehledné. 

 

3. Celkové zhodnocení práce  

Práce je napsána srozumitelně s minimem gramatických chyb (např.: chybná interpunkce, 

jednopísmenné předložky na konci řádků, překlepy). Autorka mimo jiné zajímavě použila řečnické 

otázky. Přesto bych autorce doporučila v dalších pracích tyto otázky vynechat či je použít pouze 

v diskusní části. Rozsah práce odpovídá standardům. Práci hodnotím jako uspokojující na 

diplomovou práci a doporučuji autorce publikovat výsledky rešerše v článku pro odborný časopis.  

Navrhuji hodnocení výborně. 

 

Doplňující otázka pro ústní obhajobu  

Ve své práci navrhujete určitá doporučení změn v péči o dané osoby. Jakou změnu považujete Vy za 

podstatnou a jaký postup k nápravě byste zvolila?  

 

 

V Praze dne 12. 8. 2019  

      PhDr. Lenka Holasová 


