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Předložená bakalářská práce má velmi zajímavé téma, neb jak již autorka v úvodu
zmiňuje, tak stáří s sebou nenese jen pozitiva, ale také i negativa - nemoci.

Teoretická část:
Autorka na 31 s. v teoretické části kompletuje poznatky o kvalitě života, demenci, dále

také neopomíjí specifika péče či sociální důsledky péče o osobu se syndromem demence. Jak
již ale z názvu práce vyplývá a zároveň jsem očekávala, že bude v práci spíše větší zaměření
na pečovatele a důsledky s touto rolí spojené (kdo se může stát pečovatelem, charakteristické
vlastnosti pečovatele, vzdělání a paragrafy, kurzy, organizace jejich volného času .... ). Je zde
pouze možno najít zmínku o pocitech lidí pečujících o osoby se syndromem demence v
kapitole 6. a jejích podkapitolách. Je vidět, že autorka čerpá z celé řady českých poznatků,
které jsou dostupné nejen v literatuře, ale také na internetové síti.

Empirická část:
Vempirické části šlo o kvalitativní výzkum (rozhovory), který byl určen pro 10

respondentů - pečující o osoby s demencí. Na začátku si autorka zvolila 6 okruhů, které vedly
k zjištění hlavního cíle a to zjištění kvality života pečujících o osoby se syndromem demence.
Své zjištěné výsledky autorka jednotlivě rozebrala a popsala.

V diskuzi velmi precizně rozebírá výsledky zjištěných údajů a své poznatky vztahuje také
k jednotlivým stanoveným okruhům. Používá své vlastní shrnutí i zhodnocení, ke kterým
dospěla v průběhu svého výzkumného šetření. Diskuze je také obohacena o srovnání s jinými
zdroji literatury, zabývajícími se touto problematikou.

Závěry práce:
Autorka ve své práci předkládá jednoznačné závěry, které zjejího šetření vyplynuly.

Je proveden ucelený náhled na práci.



Literatura a práce s literaturou:
Autorka prokazuje výbornou schopnost práce s literaturou. V práci je literatura využita

s dodržením etických pravidel citace.

Formální stránka práce:
V práci lze pár stylistických nedostatků, ty však, ale nemají vliv na kvalitu práce. Struktura,

přehlednost, vnější i grafická úprava práce je dodržena.

Kvalita příloh:
Přílohy (celkem 2) navazují na předchozí text ajsou v práci využity vhodně.

Celkové stanovisko oponenta:
Práce odpovídá požadavkům kladeným na odborný profil absolventa. V teoretické části

jsou mírné rezervy viz hodnocení teoretická část. Obsažnost práce místy na úkor jasnosti a
přehlednosti. Empirická část má vhodný vstup i závěr.

Otázky k obhajobě:

1. Jak mohou lidé s demencí, kteří obtížně hledají slova, komunikovat pomocí tělesných
projevů?

2. Kdo se může stát pečovatelem?
3. Jak se změní život pečujícího, který se stará o osobu se syndromem demence?
4. Co je náplní práce pečovatele?

Práce odpovídá požadavkům kladenou na bakalářskou práci, doporučuji k obhajobě.

Klasifikace:
Teoretická část - Velmi dobře
Empirická část - Výborně
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