
POSUDEK 

oponenta na bakalářskou práci 

Jméno a příjmení studenta: Aneta Gotzingerová 
Téma bakalářské práce: Formy pomoci ... 
Oponent práce: doc. Zelinková 
Termín odevzdání posudků (2x): do pátku 27. 8. 2010 

(Poznámka 1.: Vzhledem k tomu, že oponenti prací nejsou členové státnicové komise, 
prosíme je, aby do svého posudku napsali návrh známky, pfíp. doporučili, na co se má 
obhajoba zaměfit. 
Poznámka 2.: Vzhledem k tomu, že studenti mají možnost jít k obhajobě /kde o výsledku 
rozhoduje státnicová komise! i v případě záporných posudků, je bezpředmětné psát v závěru 
posudku" nedoporučuji k obhajobě". V tomto pfípadě může pedagog navrhnout známku" 4", 
tj. "neprospěl". Děkujeme za pochopení.) 

Bakal~ská práce s názvem Formy pomoci pečujícím o pacienty s demencí se velmi dobře 
členěna do osmi kap:·tol, doplněných závěrem, shrnutím a seznamem literatury. Téma, které 
autorka zvolila, je velmi aktuální. Tato oblast byla v minulosti opomíjena, není dosud mnoho 
dostupné literatury. 

Přístup k tématu je komplexní zahrnující výklad základních pojmů, popis konkrétních obtíží i 
sociální služby nabízené klientům. Nejprve jsou popsány užívané pojmy stáří, demence a poruchy 
chování u demence. Následující c;lvě kapitoly směřují do praxe a jejich obsahem je paměť a • 
komunikace s klientem s demencí. Navazující jsou různé formy sociální práce, které lze v 
současné době využít. Autorka neopomněla zmínit syndrom vyhoření, kterým jsou ohroženi 
pracovníci, kteří pečují o lidi s demencí. Poslední kapitola je věnována sociálnímu zabezpečení 
seniorů, Při práci s literaturou autorka velmi dobře vybírá odpovídající pasáže teoretické i 
dokreslující příklady. 

Připomínky k textu: 
1. V kapitole 4. Paměť jsou zařazena podkapitoly sice s pamětí související, ale odlišné, např, 

činnosti v domácnosti, pravidla pro výběr aktivit. Toto pojetí by mohlo svádět k redukci 
demence a obtíže v paměti. 

2. s.17 Mezi příznaky demence jsou uvedeny poruchy intelektu, abstraktního myšlení, 
chápání. Je mezi těmito pojmy nějaký vztah? 

3. s.27 Popisujeme poruchu nebo konkrétní chování? Snažíme se odstranit poruchy chování. 
Kdo? 

4. Kapitola komunikace není dobře zpracována. Podkapitoly ne,~dpovídají logickému členění 
(rozdělení jaké komunikace, nejdříve komunikace s člověkem s demencí - konkrétní 
doporučení, potom problémy, potom neverbální komunikace). 

Podněty pro obhajobu: 
Vyplývají z výše uvedených připomínek. 

Práce odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci. 
Doporučení klasifikace: velmi dobře 

Praha 5.8.2010 


