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1. VOLBA TÉMATU

Toto téma je velice vhodně zvoleno. V současné době žije v České republice asi 100 000 

lidí postižených demencí Alzheimerova typu. Cesta do sociálních zařízeních je často 

velmi zdlouhavá. Alzheimerova choroba je tedy problém celé společnosti.

2. TEORETICKÁ ČÁST

- zřetelné definování problematiky

Studentka přesně definuje problematiku, které se v této práci věnuje. Příznaky choroby 

dělí na kognitivní a nekognitivní. Cílem léčby by mělo být zlepšení kvality života. 

Autorka cituje souhrn příznaků a potíží vnímán jako triáda

A aktivity denního života

B změny chování

C kognitivní funkce

- solidní přehled poznatků

Autorka nás seznamuje v teoretické části práce s velice dobrými teoretickými poznatky na 

41 stranách textu.

3. EMPIRICKÁ ČÁST

Autorka dělí vytčené cíle práce na hlavní a vedlejší. Hlavním cílem je zjistit, zda podle 

názorů pracovníků existují rozdíly v péči o klienty s demencí mezi běžnými domovy pro 

seniory a specializovaným domovem pro seniory.

- charakteristika vzorku

Vzorek tvořili zaměstnanci domovů pro seniory, kteří jsou v každodenním styku se 

seniory postiženými Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence. Autorka 

pracovala se 78 otazníky.

- způsob prezentace výsledků

Výsledky jsou prezentovány grafy a tabulkami. Autorka každou otázku komentuje. Grafy 

a tabulky jsou přehledně zpracovány.



- způsob diskutování výsledků

Výsledky jsou diskutovány velice precizně, jsou určitou „přidanou hodnotou“ grafů a 

tabulek.

4. ZÁVĚR PRÁCE

Bakalářská práce dokumentuje názor (78 pracovníků), že běžné domovy NEVYHOVUJÍ 

péči o klienty s Alzheimerovou chorobou. Autorka poukazuje na nevyhovující stavební 

uspořádání, soužití s ostatními klienty. Dále je z výzkumu patrná psychická  a fyzická 

náročnost péče o tyto pacienty.

5. LITERATURA A PRÁCE S LITERATUROU

Autorka při své výzkumné práci použila 10 monografií, 6 článků z periodik a 5 

elektronických zdrojů. Citace jsou v textu správně značeny. Autorka zvládla práci 

s literaturou.

6. KVALITA PŘÍLOH – DOTAZNÍK

Dotazník je velice dobře zpracován. Obsahuje 11 otázek, které jsou anonymní. Takto 

sestavený a zpracovaný dotazník přispěl ke kladnému vyznění celé práce.

7. OTÁZKA

a) Jaká je příčina malého počtu personálu v těchto domovech ?

b) Proč je nevhodné soužití klientů s Alzheimerovou chorobou a klientů, kteří netrpí 

demencí ?

8. KLASIFIKACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE OPONENTEM

Výborně
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