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Zvolené téma: Autorka zvolila pro svou práci aktuální téma péče o seniory, které v naší době 

stále více nabývá na významu. Práci tedy považuji za přínosnou z hlediska volby tématu. 

  

Použitá metoda:  
Práce se skládá z teoretické i praktické části. V teoretické části autorka prokazuje dobrou 

schopnost pracovat s odbornou literaturou, včetně cizojazyčné. Praktická část vhodně doplňuje 

teoretickou část prezentovanými kazuistikami a jejich rozborem. 

 

Struktura práce:  

Práce má přehledné a logické členění, rozsah práce je přiměřený a jednotlivé části jsou vyvážené.   

Teoretické části však dle mého názoru chybí shrnutí a uzavření, které by bylo zároveň vhodným 

mostem k části praktické. Stejně tak na začátku praktické části postrádám úvod k prezentovaným 

kazuistikám. V závěru práce také chybí obsáhlejší diskuse, která by kriticky zhodnotila 

předložené poznatky a popis stavu péče o seniory a srovnala je se zkušenostmi z praxe a  osobním 

pohledem autorky.  

 

Obsah:  
Téma považuji za dobře zpracované, autorka předkládá kvalitní přehled základních poznatků k 

vybrané problematice. Pouze v kap. 1.2. považuji za nevhodné členění změn ve stáří na tělesné, 

psychické, sociální a kognitivní. Kognitivní změny jsou součástí změn psychických a není důvod 

je takto samostatně vyčleňovat, v kapitole se pak jejich charakteristika objevuje zbytečně dvakrát 

(v rámci změn psychických a znovu v rámci změn kognitivních).  

Praktická část je zajímavým a vhodným doplněním k tématu práce. Velmi oceňuji také doplňující 

informace uvedené v Přílohách. 

 

Otázky k obhajobě:  

1) Co podle vás nejvíce chybí v současném systému péče o seniory? 

2) Co považujete při péči o seniora s demencí za nejdůležitější pro seniora a co pro pečujícího 

(zejm. v případě péče v rodině)? 

 

Konečné hodnocení: Bakalářská práce Jany Pavlíčkové s názvem „Péče o seniory s demencí” je 

kvalitně zpracována a prokazuje dobrou schopnost autorky pracovat s odbornou literaturou i 

prezentovat své vlastních názory a postoje. Po formální stránce práce  plně vyhovuje požadavkům 

na bakalářskou práci.  

Doporučuji její přijetí k obhajobě s navrženou známkou A (výtečně) – B (velmi dobře) podle 

průběhu obhajoby. 

 

V Praze  23. srpna 2012  

 

PhDr. Soňa Třísková, oponent 


