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     Studentka si zvolila téma z oblasti gerontologie, které je do určité míry tabuizováno , většina lidí  

má tendenci  podvědomě   se vyhýbat   vlastní konfrontaci  s touto problematikou a raději  podobná 

témata  vytěsňuje z mysli. Realita psychických onemocnění ve stáří se v současné společnosti stává  

nejen  závažným  celospolečenským problémem, ale i významným stresujícím faktorem  pro 

příbuzné nemocného, kteří  tváří v tvář tomuto onemocnění  prožívají pocity bezradnosti a velmi 

těžko se  s ním u svých blízkých vyrovnávají. Studentka ve své bakalářské práci do určité míry 

navázala na absolventskou práci  Pastorace  u nemocných s demencí,  tentokrát však předložila 

velmi obsáhlou práci  uceleně a komplexně mapující péči o seniory s demencí.  Z práce je opět 

patrno, že studentka velmi dobře zúročila  své předchozí znalosti a  osobní zkušenosti ze své 

profesní praxe i pastoračního působení v církvi  a prokázala vysokou  míru porozumění nejen  

nemocným lidem  s demencí, ale i jejich blízkým. Za velmi cenné považuji propojení odborného 

medicínsko –psychologického pohledu na problematiku demencí   s pastoračním přístupem k takto 

nemocným lidem.  Práce obsahuje  celou řadu praktických rad, návrhů , opatření a  odkazů na 

konkrétní léčebná a sociální zařízení , která lze v péči o nemocného s demencí využít a může  se tak 

stát  velmi cenným průvodcem pro ty, kteří se v rodině, ve sboru či ve svém okolí s takto 

nemocným člověkem setkají. Ke zpracování práce přistupovala studentka  velmi zodpovědně, 

poctivě,  precizně, s osobní angažovaností, ale i pokorou a úctou . V závěru tak   studentka 

předložila  vysoce kvalitní a  především prakticky využitelnou  bakalářskou  práci , což je její hlavní 

předností . 

     V teoretické části čerpá studentka z dostupných literárních zdrojů , zjištěná fakta víceméně 

předkládá, neboť  názorová polemika  není vzhledem ke zvolenému tématu vhodná ani možná. 

Velmi cenná je  kapitola zabývající se spirituální dimenzí stáří a významu víry ve stáří , neboť 

dokládá potřebnost pastorační péče vedle péče lékařské a psychologické. Podrobně je zpracována 

problematika jednotlivých typů demencí a naznačeny některé možnosti diagnostiky. Bylo by 

vhodné opatrněji používat pojem test  a raději hovořit o diagnostických nástrojích, neboť některé 

uvedené metody nejsou testy ve vlastním slova smyslu. Studentka se ve své práci zmiňuje o 

některých moderních přístupech  užívaných v gerontopsychiatrii, čímž dokládá, že sleduje i 

současné a nové trendy v léčbě demencí a je v problematice  aktuálních možností léčby dobře 

orientovaná – inspirující jsou kapitoly o ergoterapii, kognitivním tréninku a terapii reminiscenční. 

Velmi inspirující jsou příklady dobré praxe – popis vlastních pastoračních zkušeností v podobě 

pastorační kazuistiky  i popis   konkrétního  terapeutického sezení v Alzheimercentru, které 

studentka v rámci psaní své práce navštívila.  Tematika práce je i velmi dobře legislativně 

zakotvena.  Ve své práci studentka dále velmi uceleně a přehledně poskytuje prakticky 

vyčerpávající  seznam pracovišť a center, která se o pacienty s demencemi  starají, u pracovišť jsou 

uvedeny kontaktní adresy včetně telefonických kontaktů a odkazů na pověřené  pracovníky. Jsou 

uvedena i církevní zařízení. Přehlednost dostupné péče ještě umocňuje rozdělení pracovišť dle 

jednotlivých regionů, respektive krajů České republiky, což umožňuje rychlou orientaci. Pouze kraj 

Pardubický  nemá uvedeno žádné konkrétní zařízení, z práce ale není zřejmé, zda v tomto kraji 

skutečně tato zařízení  chybí a nebyla zde dosud   zřízena.  V praktické části jsou dále velmi 

zajímavě zpracovány  tři kazuistiky, klasicky ilustrující projevy Alzheimerovy demence. Každá 



kazuistika obsahuje i návrhy a opatření , která by měla být přijata v rámci pomoci a podpory 

nemocného i jeho rodiny. U každého respondenta studentka  zadala a vyhodnotila test MMSE, 

kterým zjistila stupeň a míru jeho onemocnění. V návaznosti na výsledky testu  uvedla konkrétní 

doporučení  pro další péči o nemocného. I přes délku práce by bylo vhodné uvést podrobnější 

rozbor  položek  zadaného testu MMSE u jednotlivých   kazuistik, nikoliv jen  získaný  výsledný 

skór. Některá doporučení by bylo  vhodné volit obezřetněji s přihlédnutím ke skutečným 

možnostem nemocných s demencí ( diskutabilní se jeví například doporučení týkající se luštění 

Sudoku ). V příloze jsou uvedeny důležité dokumenty jak pro laiky, tak i pro odbornou veřejnost. 

Pro laiky je to soubor varujících příznaků, pro odborníky je uvedena méně známá Škála hodnocení 

Alzheimerovy choroby, která  velmi přehledně a vyčerpávajícím způsobem mapuje klinické projevy 

onemocnění, test MMSE a dále diagnostické škály  Reisbergova škála GDS, Barthelův test 

základních všedních činností a test hodin.  

     Práce má  přehledné členění , délka jednotlivých kapitol je vyvážená , přiměřený je i poměr části 

teoretické a praktické, obě části jsou smysluplně integrovány v jeden celek.  Kazuistiky působí 

velmi čtivě, i samotné přílohy přinášejí zajímavé osvěžení celé práce. Odbornou kvalitu celé práce  

zvyšuje uvedení   diagnostických nástrojů, kterými lze posoudit stupeň a míru poruchy. 

     Po formální stránce je práce dobře vypracována včetně zřetelného odlišení citací. Po jazykové 

stránce se jeví práce standartně zpracovaná ,  neobsahuje zásadní terminologické a formulační 

nepřesnosti , ojediněle lze při čtení narazit na méně vhodné slangové vyjádření ( např. „odpovídal 

úplně mimo“ ). Po stránce gramatické lze práci vytknout pouze občasně chybějící čárky v souvětí.  

Bibliografie čerpá z domácí i zahraniční literatury včetně internetových zdrojů, studentka 

neopominula ani odborné časopisy .  

     Studentka ve své práci upozornila  na onemocnění, jehož  incidence  má  vzrůstající tendenci  

v souvislosti s narůstající průměrnou délkou života. I přes intenzivní výzkum  není  prozatím 

k dispozici terapie, která  by dokázala nemoc léčit či zastavit její rozvoj. Studentka obohacuje 

stávající  léčebné přístupy  o spirituální dimenzi v podobě pastoračního přístupu k nemocným, který 

může  podstatným způsobem  ovlivnit  kvalitu života nemocných  i jejich pečovatelů. Předkládá 

velmi cenné informace pro rodinné příslušníky a blízké pečovatele, které mohou pomoci včas 

odhalit počáteční stadia nemoci, uvádí  konkrétní návrhy a opatření, která mohou pečovatelé využít  

v domácím prostředí, pro rozvinutá stádia onemocnění  předkládá velmi podrobný a  informačně 

vyčerpávající  adresář zařízení v České republice ,  která  se  o  nemocné s demencí  starají.  

 

     Bakalářská  práce Jany Pavlíčkové splňuje požadavky na bakalářskou  práci dle mého 

posouzení v plné míře. Zvolené téma je společensky i pastoračně  velmi naléhavé , práce 

přispívá  k potřebné osvětě a k hledání možností zkvalitnění života nemocných  i k redukci  

stresové zátěže jejich blízkých. Bakalářská  práce má kvalitní odbornou úroveň a  inspirující  

praktickou část . Doporučuji, aby práce byla přijata k obhajobě a navrhuji před samotnou 

obhajobou klasifikaci  v ý b o r n ě  (  1 )  . 

 

Možné otázky k obhajobě : 

 

1. Jakým způsobem by  bylo  možné  podle Vás  zvyšovat ve společnosti i  v církvi 

společenský status seniorů ?  

2. Které faktory hrají podle Vás důležitou roli pro udržení mentální svěžesti do vysokého věku 

?  

3. Kterou formu intervence při práci s  rodinou pacienta s demencí považujete za nejdůležitější 

? 

 

V Kralupech n. Vlt., dne 24.8.2012                                      Posudek vypracovala:   
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