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Autorka zvolila téma, které je, vzhledem k lepší diagnostice, vyššímu věku dožití populace a 
dostupnější informovanosti, v současné době aktuální až naléhavé. 

Zajímavý je pohled na nemoc ze zdravotního i sociálního hlediska, kdy záměrně upřednostňuje 
pohled sociálního pracovníka, zatímco zdravotnický náhled upozaďuje, což poskytuje dosud 
téměř opomíjený náhled na osoby s Parkinsonovou nemocí. 

Autorka poukazuje na nedostatek sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu, především na 
nemocné, kteří propadají sítem sociálních služeb, tedy nemocní v produktivním věku cca 
kolem 50. roku věku. 

V rámci snahy o komplexní pojetí autorka detailně popisuje Parkinsonovu nemoc, kdy velmi 
pozitivně hodnotím i kapitolu diferenciální diagnostiky, jakýchsi rozpaků při stanovení 
definitivního diagnostického závěru, což na nemocné působí velmi nepříjemně a vnímají to 
jako určitou nejistotu ve svém životě. Dále se zabývá léčbou, kterou popisuje dle nejnovějších 
výzkumných poznatků a trendů. Neméně důležitým je popis dopadu na nemocné i okolí. 
V dalších částech analyzuje možnosti zdravotních a sociálních služeb, jejich dostupnost a cíl, 
na což navazuje srovnáním možností péče v Evropě. Provedená analýza problematiky 
z pohledu Evropy dokresluje celý pohled na nemocné a jejich blízké.  

Doporučení pro praxi a další rozpracování této problematiky a diskusi považuji za stěžejní část 
práce. 

Cíle, které si autorka stanovila, byly v práci naplněny a v diskusi dostatečně analyzovány. 
Získané výsledky mohou do budoucna na našem území pomoci k zorientování se v péči o 
osoby s Parkinsonovou nemocí.  

Výběr tématu, zpracování, analýzu a celkové pojetí práce hodnotím jako uspokojivé. Práce 
splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Pokud by autorka dále rozpracovávala toto 
téma, doporučuji méně zdravotnický či medicínský pohled a více se zaměřit na sociální pomoc 
při uspokojování základních potřeb. Doporučil bych autorce začít spolupracovat s nějakou 
organizací např. Parkinson Help a práci publikovat v jejich časopisu Vlny. 

Navrhuji hodnocení výborně.  

Doplňující otázka pro ústní obhajobu  

Ve své práci se věnujete problematice a příznakům z pohledu holistické filosofie. Máte 
z pohledu sociálního pracovníka nějaká doporučení pro nemocné, kteří mají nežádoucí účinky 
léků, např. s hypersexualitou, přejídáním, nakupováním apod. 
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