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     Studentka zvolila téma, které je v současné době, kdy dochází k transformaci sociálních služeb 

velmi potřebné.

     V první kapitole definuje demenci, popisuje její příčiny, typy, stádia, zmiňuje diagnostická 

kritéria a možnosti terapeutické. V kontextu projevů demence upozorňuje na příznaky 

fyziologického stárnutí a připojuje pravidla zdravého životního stylu jako prevenci patologického 

stáří. Ve čtvrté kapitole se věnuje problematice pečujících - kapitola je systematicky a podrobně 

zpracovaná až na méně obratně zformulované vlastní postřehy autorky, které získala z kontaktu 

s osobou pečující o rodinného příslušníka s demencí. Následně studentka popisuje úskalí domácí 

péče o člověka s demencí a věnuje se potřebám nemocného z praktického hlediska, uvádí moderní 

formy aktivizace klienta s demencí a zásady vzájemné komunikace. Do tématu péče o člověka 

s demencí zahrnuje i problematiku syndromu vyhoření, podporu pečujících formou příspěvku na 

péči a uvádí vlastní postřehy z návštěv svépomocné skupiny pro pečující v ČALS. 

     Teoretické poznatky autorka doplnila výzkumným šetřením, jehož cílem bylo zjistit, s jakými 

problémy se potýkají rodinní pečující. Studentka sestavila dotazník pro pečující a přehledně 

interpretovala a analyzovala odpovědi na jednotlivé otázky, připojovala vlastní názory a úvahy. 

Studentka systematicky vyhodnotila stanovené hypotézy a výsledky včetně úskalí zvolené metodiky 

a shrnula je v diskuzi a Závěru.   

  Otázka k obhajobě:

 Které sociální služby byste doporučila rodině pečující o osobu s demencí?

     Diplomová práce čítá 83 stran vlastního textu, zvolené téma zpracovala studentka důsledně, 

podrobně a přehledně. Pravidelně konzultovala a pracovala s velkým nasazením. Použitá literatura 

je rozsáhlá a aktuální včetně cizojazyčných titulů. V každé teoretické kapitole studentka komparuje 

teoretické názory mnoha odborníků. Formální úroveň práce je výborná, drobné nedostatky 

představují některá méně obratná vyjádření především osobních názorů a neotřelých postřehů 

autorky, které však po obsahové stránce považuji ve vztahu k tématu za velmi přínosné.

Cíl práce – poskytnout základní informace pro pečující o osoby s demencí – studentka splnila.

Diplomovou práci hodnotím:                           výborně
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