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Předložená bakalářská práce má 40 stran autorského textu členěného do čtyř hlavních 

kapitol. Vzhledem k frekventovanému tématu předložené práce je odkazovaná literatura 

velice skromného počtu, je ale relevantní k tématu. Z hlediska bibliografické normy jsou v 

seznamu literatury drobné formální chyby, obdobně i v seznamu internetových zdrojů. 

Seznam literatury se nečísluje. Chybí poděkování. Text graduační práce je stylisticky kohezní, 

jeho uspořádání je v souladu s obecnými požadavky na formální zpracování prací tohoto 

druhu i snad se záměry autorky. Tematicky je bakalářská práce zaměřena na popis a analýzu 

důsledků Alzheimrovy nemoci pro sociální práci s klientem a jeho rodinou. Autorka se 

v první kapitole zaměřila zejména na terminologické vymezení sociální práce, sociálního 

pracovníka a jeho kompetence, přístupy v praxi (kde není uvedený bibliografický pramen), 

popsala typy sociálních pracovníků, jejich předpoklady a dovednosti, zabývá se také otázkami 

etiky (příliš heslovitě) a syndromem vyhoření (příliš jednoduše a bez jakékoli aplikace 

k tématu). V teoretické části celkově schází aplikace základních poznatků pro sociální praxi 

se seniory s AD. Šetření k tématu předložená práce nenabízí. Autorka popisuje potřeby 

seniorů a sociální práci s nimi. Vychází jak z teoretických poznatků, odborných publikací, ale 

i praktických zkušeností získaných vlastní praxí. Poznámky k textu práce: 

 Doporučuji u obhajoby podrobněji popsat Etický kodex pro sociální práci, uvést co 

z něj vyplývá pro sociální práci s klienty s AD, uvést také další dokumenty vztahující 

se k sociální práci se seniory, s klienty s demencí, s klienty s Alzheimrovou nemocí.  

 V jakém vztahu je syndrom pomáhajících k tématu Bc práce uvedený na s. 16? 

 Případová práce je nedostatečně vymezena s. 16-17. 

 Ve výčtu forem demence chybí smíšená forma s.23-24, popis forem je nedostačující. 

 Stadia demence měla být podrobně popsána, a to zejména z hlediska nároků na 

sociální práci s. 26-27. 

 Kdo uvádí, že rizikovým faktorem pro vznik AD je věk uvedeno na  s. 29?   

 MMS test je pouze orientačním, screeningovým testem demence s.38. 

Bakalářskou práci s významnými výhradami v oblasti kvantity i kvality práce doporučuji 

k obhajobě s navrhovanou klasifikací dobře.              V Praze 10. 8. 2012     Beáta Krahulcová 


