
 

Oponentský posudek bakalářské práce Marie Helebrantové 

 

Trénování paměti jako účinná prevence patologického stárnutí 

 

Předkládaná bakalářská práce Marie Helebrantové byla vypracována v rozsahu 61 stran. Je 

rozdělena na část teoretickou, praktickou a přílohy. Poměr obsahu části teoretické a praktické 

je vyvážený. Vhodně je v práci umístěn i seznam zkratek. 

 V úvodu práce nás autorka seznamuje s důvody, které jí vedly k výběru tématu. Stanovuje 

si cíle pro část teoretickou i praktickou. Bude se snažit poukázat na význam pravidelného 

trénování paměti.  

Část teoretická je rozdělena do 8 kapitol. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a 

autorka v nich předkládá základní poznatky o stáří, členění stáří a zákonitostech stárnutí. Na 

proces stárnutí nahlíží z různých úhlů pohledu. Třetí kapitola je věnována paměti i dalším 

kognitivním funkcím, procesu zapamatování a  jednotlivým typům paměti. Následuje kapitola 

nazvaná „Poruchy paměti ve vyšším věku“, kde nalezneme, mimo jiné informace, 

diagnostická kritéria poruch paměti. Další kapitola je věnována syndromu demence.  Kapitola 

věnovaná významu aktivace seniorů, aktivizačním programům, vlastním aktivizačním 

metodám, konkrétním možnostem nabízeným v ČR i ve světě, Národnímu programu přípravy 

na stárnutí na období let 2008 –2012 je zdařile zpracovaná. Kapitola „Trénink paměti“je též 

hezky propracovaná. V 8. kapitole se autorka zaměřila na rozvoj trénování paměti v ČR. 

Představuje zde projekty a kampaně, organizace a sdružení,  působící u nás v této oblasti. 

   Část praktickou tvoří 2 kapitoly. Jsou přehledně rozděleny na další podkapitoly. Autorka 

se v této části snaží zmapovat, jakým konkrétním způsobem se dá trénink paměti využívat, má 

na paměti individuální rozdíly mezi seniory. Nabízené možnosti si autorka pracovně  rozdělila 

do tří okruhů podle toho, jaká cílová skupina by mohla tyto nabízené služby využívat. 

Jednotlivé cílové skupiny zde charakterizuje a podrobně popisuje nabízené možnosti. Pro 

aktivní populaci s důrazem na věkovou kategorii počínajícího stáří nalezneme v kapitole 9.1. 

Pro seniory důchodového věku, navštěvující sociální zařízení, schopné aktivizace 

v zařízení,nalezneme v kapitole 9.2 . V kapitole 9.3 jsou možnosti nabízející se pro nemocné a 

neaktivní seniory potřebující péči a impuls z vnějšku. V 10. kapitole je rozebrána efektivita 

trénování paměti.  

Informace jsou podány přehledně, systematicky, srozumitelně, zajímavě a zasvěceně. 

Nalezneme zde mnoho cenných materiálů, vycházejících z nejnovějších poznatků a 

využitelných v praxi. Ukázky průběhu jednotlivých hodin tréninku paměti jsou jedinečné, 

práce s jednotlivými pacienty, které autorka zde představuje, je též zdařile přiblížena. I 

ilustrativní kazuistika jedné z pacientek, kterou se podařilo i v pokročilém věku a přes zjevné 

zdravotní potíže aktivizovat. 

V závěru je stručně uvedeno zásadní zjištění autorky, kdy si jednoznačně uvědomila, že 

trénování paměti v jakémkoliv věku má velký smysl a hledá řešení, jak zajistit podporu a 

dostupnost takovýhto snah širšímu okruhu seniorů. Kladně hodnotím časté a zasvěcené úvahy  

autorky a snahy pomoci nalézt nová řešení. Její zaujetí pro věc a pro téma je v práci 

všudypřítomné . 

 Autorka pro svou práci využila dostupných zdrojů informací vhodným způsobem. Práce 

s literaturou, zpracování i zhodnocení získaných informací je na výborné úrovni. 



I po jazykové stránce je práce na výborné úrovni, odborné terminologie je  v práci použito 

též vhodným způsobem. Z celé práce je jasně patrno, že se autorka o problematiku 

dlouhodobě a systematicky zajímá, čehož v práci vhodně využívá. Práce může najít i 

praktické využití. 

 

 

 

Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň výborně.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

Otázky k obhajobě: 

V závěru Vaší práce navrhujete vhodná řešení, jak nabídnout existující možnosti  

aktivizace širšímu okruhu seniorů. Mohla byste o těchto možnostech pohovořit? 

 

 

 

 

 

V Praze dne 8.května 2011 vypracovala                   …………………………………………… 

Mgr. Lenka Chittussiová 

 

 

 


