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Studentka zvolila velmi aktuální téma, neboť pacientů s demencí v naší společnosti přibývá, 
což přináší velké nároky v životě pečujících rodin. 

Bakalářská práce má teoretický charakter. Autorka stručně charakterizuje jednotlivé vývojové 
etapy, kterými člověk od středního věku prochází, dále se zabývá definicí demence, 
riziko.vými faktory vzniku nemoci a v přehledu uvádi projevy a rozděleni onemocnění. Další 
část práce je zaměřena na popis a charakteristiku nejzávažnějších projevů demence - tedy 
poruchy chování, paměti a změny v komunikaci. V každé kapitole jsou uvedeny na základě 
odborné literatury názorné příklady z praxe a doporučení, jak přistupovat v typických 
situacích k dementnímu člověku. 
V další části práce studentka podává přehled sociálních služeb a možností v rámci sociálního 
zabezpečení, které mohou pečujícím pomoci v každodenní péči o dementního člena rodiny. 
Zmiňuje i časté riziko, kterým jsou pečující ohroženi - syndrom vyhoření. 

Rozsah práce je přiměřený, použitá literatura je rozsáhlá a aktuální ve vztahu k zpracovanému 
tématu, jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá. 
Studentka prokázala opravdový zájem o téma, kterému se věnovala. S danou problematikou 
měla možnost se setkat již na střední zdravotní škole. V průběhu bakalářského studia si 
domluvila exkurze v pražském Gerontocentru. Seznámila se s jeho provozem a především s 
praktickou péčí o dementní pacienty a možnostmi spolupráce s jejich rodinnými příslušníky. 

Připomínkv: 

- nejednotnost v citacích v textu, drobné stylistické chyby 

Cíl - zpracovat přehledný a srozumitelný návod (pomůcku) pro pečující osoby, které se 
starají o člena rodiny s demencí v domácím prostředí - studentka na úrovni bakalářské práce 
splnila. 

Předložená práce splňuje podmínky a nároky kladené na odbornou práci. 

Předloženou práci hodnotím: velmi dobře 
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