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Studentka zvolila velmi aktuální a pro praxi potřebné téma.

V první kapitole vymezuje základní pojmy z oblasti sociální práce, následuje kapitola o 

potřebách seniorů a práci s nimi. Ve třetí kapitole se autorka zaměřuje na charakteristiku 

demence, její formy, projevy, diagnostiku a v další kapitole popisuje podrobněji 

Alzheimerovu demenci a možnosti práce se seniory s tímto onemocněním. Pátou kapitolu 

tvoří obecný popis standardizovaného dotazníku MMSE a konkrétní formulář, který studentka 

vyplnila s pacientkou psychiatrické léčebny, v níž byla na praxi.

Připomínky:

1. V Úvodu není zformulován cíl práce. K cíli práce jste se nevyjádřila ani v Závěru.

2. Kapitola o demencích je nepřehledná a vzhledem k tématu práce obsahově 

nedostatečná, chybí podrobnější zhodnocení jednotlivých stadií nemoci ve vztahu 

k míře soběstačnosti pacienta i např. potřeby dohledu a institucionální péče. Totéž platí 

o čtvrté kapitole. 

3. Obsahově chybí to podstatné – podrobnější zpracování tématu“Sociální práce se 

seniory s Alzheimerovou demencí“. To jste se zřejmě pokusila vyjádřit kapitolou 4. 5., 

ale naprosto nevýstižně a nedostatečně, když neuvádíte problémy, které je v praxi 

nutno řešit s pacientem s progredující demencí a jeho blízkými.

4. V páté kapitole popisujete obecně dotazník MMSE a předkládáte jeden vyplněný 

formulář, který jste získala vyšetřením pacientky v PL Bohnice. Z osobních údajů je 

uveden pouze věk pacientky a doba pobytu v PL. Zcela chybí osobní a sociální 

anamnéza a doba trvání nemoci. K počtu získaných bodů se vyjadřujete, že odpovídají

střednímu stadiu demence, ale opět chybí rozsáhlejší konkretizace – co vlastně středně 

těžká demence znamená prakticky pro pacienta, jeho blízké – jaký vyžaduje dohled, 

pomoc v běžných činnostech, sebeobsluze atd….

5. Odkazy: v celé první kapitole (s. 7–17) čerpá studentka z jediného zdroje (Matoušek, 

2008), pouze sociální práci definuje z jiné knihy od téhož autora (Matoušek, 2001). 

V některých kapitolách autorka zdroje vůbec neuvádí (kpt. 1.6, 1.7, 2.1, 2. 2., 2.4., 4.2.) V 

Seznamu literatury oproti tomu uvádí publikace a internetové zdroje, na něž v textu

neodkazuje.

Použitá literatura je nepříliš četná, ve vztahu k tématu bylo možno použít další aktuální 

zdroje.



Porovnáním s bakalářskou prací, kterou studentka odevzdala dne 22. 7. 2011 a pro četné 

zásadní nedostatky ji neobhájila, lze konstatovat, že do předloženého textu nově vložila

podkapitolu 2. 1., v níž jen velmi stručně (cca 10 řádků) a nepříliš zdařile, bez odkazů na 

použitou literaturu, popisuje potřeby seniorů. Dále vložila podkapitolu 3. 9. o prevenci 

demence, opět bez odkazu na zdroje, z nichž čerpala.

Autorka reagovala jen velmi spoře na dřívější připomínky, některým nevěnovala pozornost 

vůbec, na práci není patrné významnější zlepšení.

Až na pár drobností je totiž text zcela shodný s prací z minulého roku, jazykově a stylisticky 

neobratný, obsahově nepřehledný a nevýstižný. 

Předložená bakalářská práce, podle mého názoru, nesplňuje podmínky a nároky kladené na 

odbornou práci.

Bakalářskou práci hodnotím:                                   nedostatečně

V Praze, dne 27. 8. 21012                                                                                   J. Ondrušová




