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Bakalářská práce na téma „Respitní péče v domácím prostředí u osob se 

syndromem demence“ se zabývá péčí o osoby s demencí v jejich přirozeném 

prostředí. Je zaměřena na onemocnění syndromem demence, potřebné 

uspořádání domácnosti, vhodné přístupy k osobám s demencí důležité pro 

správnou a odbornou péči a především na rodinné pečující. Cílem práce je 

poukázat na respitní péči jako možnou formu pomoci při domácí péči jak pro 

pečující osobu, tak i pro osobu, o kterou je pečováno. Studentka v bakalářské 

práci poukazuje na důležitost osoby rodinného pečujícího, díky kterému může 

osoba s demencí, co nejdéle a kvalitně strávit život ve svém 

přirozeném domácím prostředí.

Práce je rozdělená do čtyř tematických celků. První kapitola slouží 

k obecnému seznámení s problematikou onemocnění demence, jak se

projevuje, jaké mohou být rizikové faktory a také důležitosti diagnostiky tohoto 

onemocnění. Druhá kapitola je zaměřena na prostředí domova, ve kterém je o 

osoby s demencí pečováno, dále na to, jak je vhodné toto prostředí uzpůsobit a 

čemu věnovat pozornost. Tato kapitola se také dotýká samotného rozhodnutí 

pečujících starat se o blízkou osobu doma a souvislostí s tím spojených včetně 



změn, které tento krok provází. Třetí kapitola se přímo zaměřuje na službu 

respitní péče, a to na její vymezení, ale také se zde věnuji zásadám a přístupům, 

které jsou důležité pro dobrý průběh péče. Čtvrtá kapitola pojednává o osobách 

rodinných pečujících, o tom jakou zátěž jim může přinášet dlouhodobá péče a 

co je třeba, aby pro sebe udělali. Dále jsou v této kapitole nastíněny možnosti 

podpory a pomoci rodinným pečujícím.

Práci hodnotím: volba tématu aktuální pro danou oblast. Cíl práce vhodně 
zvolen, který byl naplněn. Práce s literaturou, bylo použito dostupných. 
Studentka ve své práci uvádí vlastní názory, argumentačně podpořené – vlastní 
pracovní zkušenosti. Formální stránku bakalářské práce hodnotím výborně. 
Jazyková stránka – stylistiku i gramatiku hodnotím výborně. 

Otázky vedoucího práce:
1) Finanční možnosti podpory – finanční pomoc rodinným pečujícím.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku 1.
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