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I. Formální kritéria
1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce.
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Slovní ohodnocení
Práce má deskriptivní charakter, shrnuje soucasné poznatky a problémy spojené s nárustem
poctu pacientu trpících Alzheimerovou nemocí a s moinostmi a výzvami pro soucasnou
rodinu a spolecnost. Neprináší vsak nic nového, nenavrhuje žádné vlastní koncepce rešení
této problematiky, proto jsem bod C. 4 oznacila jako splnený pouze zcásti.

II. Obsahová kritéria
1. Práce prokazuje porozumení autora problematice.
charakteru studovaného oboru (ZSV).
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Slovní ohodnocení
Autorka prokázala dobré porozumení problematice a velkou empatii pro problémy, a težkosti,
kterými procházejí jak pacienti, tak jejich rodinní príslušníci, ale i spolecnost. Použitá
literatura je vzhledem k charakteru a cílum práce vycerpávající. Postrádám vetší vlastní
prínos k tématu, napr. polemiku s prezentovanými názory a pohledy odborníku, vlastní téze a
závery. Autorka zeširoka popisuje vlastní chorobu a tím ochuzuje svou práci o sociologické a
psychologické hledisko. Obe jsou v práci prítomna, ale jaksi upozadena proti deskripci vlstní
choroby.
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1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.
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1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.
zabývá.
tématu)
vlastní myšlenky.
doplnky textu (graf, tabulka, obrazové prílohy apod.)
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Slovní ohodnocení
Autorka se dopouští preklepli ci gramatických chyb, které ruší jinak stylisticky donre
zvládnutý text. Nekdy však není patrno, kdy se jedná o autorciny vlastní mylšenky a kdy o
parajráze. Práce je kompilací parajrází z použité literatury, není doplnena žádným
obrazovým materiálem apod.

IV. Otázky k obhajobe
1. V cem spatruje autorka nejvetší prekážky péce o pacienta s Alzheimerovou nemocí v
soucasné rodine a jaké konkrétní kroky by pomohly tuto péci podporit?
2. Jaké jsou konkrétní prednosti a naopak nedostatky ústavní péce o pacienty s
Alzheimerovou nemocí? Kterými promenami by tato forma péce mela projít, aby
reagovala na vzrustající pocet takto postižených pacientu?
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