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Komentář a připomínky k textu::

s. 82 V současnosti už platí pátá verze psychiatrické klasifikace nemocí , tj. DSM-V.

s. 88 V odborném textu se neuvádějí u osob akademické tituly (navíc je zde titul po formální stránce
napsán chybně).
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. Všechny tři pečující ženy uváděly, že fyzickou i psychickou zátěž zvládají dobře. Myslíte, že to odpovídá
realitě anebo dopady nechtěly přiznat Vám či dokonce samy sobě?
2. Ve Vašem šetření se ukazuje (a potvrzují to i jiné výzkumy) že při větším počtu sourozenců je péče o
rodinného příslušníka s Alzheimerovou nemocí nebývá rovnoměrně rozložena. Některé děti se nechtějí
starat o svého rodiče a péče zůstane pouze na jednom z nich. Jak takovou situaci řešit?
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