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     Osob se syndromem demence ve vyspělých zemích přibývá, do popředí zájmu odborné veřejnosti             

i rodinných příslušníků se v současnosti dostává nejen kvalita péče o nemocné, ale i problematika 

pečujících, a tak studentka zvolila velmi aktuální a potřebné téma.

     Autorka nejprve definuje základní pojmy, dále představuje fáze onemocnění, rozdělení demencí, 

rizikové faktory a diagnostiku. Ve druhé kapitole se zabývá problematikou péče o nemocné 

v domácím prostředí. Z praktického hlediska zde považuji za přínosnou kapitolu 2.4., kde autorka 

přehledně popisuje uspořádání domácnosti, v níž žije osoba s demencí s důrazem na vymezení 

prostoru pro pečující. Ve třetí kapitole studentka vymezuje pojem respitní péče, uvádí její modely 

a potřeby pečujících i osob s demencí včetně specifik vzájemné komunikace a možností aktivizace 

nemocných. Ve čtvrté kapitole popisuje studentka zátěž plynoucí z dlouhodobé péče oosoby 

s demencí a zdůrazňuje nutnost podpory pečujících.

Připomínky: 

 Jazykový projev kazí velké množství gramatických chyb od Anotace až po Závěr (nejen i/y, 

ale především čárky ve větách). Zhoršení jazykové úrovně práce je zřejmé především ke 

konci, kde se místy stává text až nesrozumitelný pro opakovaně vynechaná písmena.

 Chybně jsou uvedeny odkazy v textu  - např. na s. 9: (Pidrman, s. 9, 2007) – i dále.

 Chybí Seznam užitých zkratek

Otázky k obhajobě:

 V Úvodu své práce píšete, že jste si téma zvolila proto, že se sama třetím rokem respitní péči 

věnujete. V textu o tom není zmínka. Můžete uvést svoje praktické zkušenosti?

 Na s. 24 píšete, že respitní péče není zatím v ČR zákonem definována. Oproti tomu v dalším 

odstavci citujete Zákon o sociálních službách. Vysvětlete, jak to s respitní péčí u nás t.č. je a 

zamyslete se (pro budoucí psaní) nad tím, jak Vaše chybné tvrzení vzniklo.

     Koncept práce byl vhodně zvolen. Úprava je dobrá. Předložená práce čítá 44 stran autorského textu, 

má kompilační charakter. V textu postrádám postřehy a zkušenosti autorky z respitní péče, na něž 

poukazuje v Úvodu, a které mohly být pro zvolené téma přínosem. Použitá literatura je rozsáhlá, 

aktuálnosti by prospělo využití některého z elektronických zdrojů. 

Cíl práce – poukázat na respitní péči o osoby s demencí jako na možnou pomoc rodinným pečujícím –

studentka splnila. 
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