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Text posudku: 
 
 Bakalářská práce (dále jen BP) je vypracována na vysoké grafické úrovni. BP je 
členěna přehledně, text na sebe logicky navazuje. S ohledem na vybrané kapitoly textu BP a 
jejich strukturu je zřejmé, že se autorka výše uvedenému tématu již věnovala ve své 
ročníkové práci, jak zmiňuje v úvodu BP.  
  
 Název BP autorka zvolila vhodně, bylo by možné zvolit cílenější označení práce, kdy 
by se v názvu objevilo místo "syndromu demence" konkrétní onemocnění "Alzheimerova 
demence". Autorka sama upozorňuje, že se ve své BP chce zaměřit na nejznámější typ 
demence (viz str. 13 BP). BP je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole je stručně 
objasněn pojem demence a její symptomy, zde autorka vyjádřila důležitost porozuměním 
projevů demence pro další úspěšnou spolupráci s osobou s onemocněním demence. 
Alzheimerova demence a její stádia je tématem druhé kapitoly. Stěžejní téma komunikace s 
lidmi s demencí je obsahem třetí kapitoly. Autorka zmiňuje jednotlivé aspekty úspěšné 
komunikace s lidmi s demencí, nejenom u verbální, ale především u neverbální komunikace, 
připomíná i možné chyby v komunikaci. V závěru kapitoly je představena kazuistika, kde je 
zřejmé, jak je důležitý individuální přístup ke každé osobě s demencí. Autorka mohla 
představit ještě další kazuistiky s ohledem na její praxi. Čtvrtou kapitolu tvoří téma 
důstojnosti, které vyplývá z cíle BP, kde autorka mimo jiné seznamuje s dokumenty, které se 
týkají tématu důstojnosti osob s demencí. Navazuje kazuistika, ve které se jedná více o téma 
týmové spolupráce a jednotném přístupu k uživateli, zde  by bylo možné využít kazuistiky ze 
kterých je více patrné porušování důstojnosti, například nevhodným oslovováním uživatelů, 
apod. Pátá kapitola se zaměřuje na nelehkou roli pečovatele o osoby s demencí, seznamuje s 
typy pomáhajících a obecnými zásadami v přístupu k lidem s demencí. Je představena 
kazuistika, která úspěšně reflektuje jeden z možných postojů rodinného pečovatele k blízké 
osobě s demencí. V závěru kazuistiky autorka vyjádřila podstatu situace slovy "Je jednodušší 
vyměnit pleny..." zde bych doporučila diskrétnější popis, případně využití uvozovek. Šestou 
kapitolu tvoří některé z přístupů a metod práce se seniory s demencí, autorka představuje 
metodu validace, preterapie, videotrénink interakcí, reminiscenci a bazální stimulaci, s 
ohledem na rozsah BP jsou jednotlivé podkapitoly na obecné úrovni. V podkapitole "bazální 
stimulace" není dostatečně popsáno základní dělení stimulace (zde bych zdůraznila, že u 
seniorů), autorka krátce vysvětluje stimulaci somatickou, ovšem zcela chybí popis stimulace 
vestibulární.  
 
 Autorka ve své BP  využila velké množství relevantní literatury a ostatních zdrojů k 
tématu, mimo jiné i cizojazyčné publikace. V případě knihy "Fenomén stáří" bych doporučila 



čerpat z aktuálního vydání knihy, které vyšlo v roce 2010. Použité zdroje autorka cituje 
přesně a přehledně.  
 
 V textu BP se neobjevují gramatické chyby, překlepy jsou zanedbatelné. Struktura 
textu je jednotná, pouze na str. 13 je jiný font u odrážky "c".  
 
 Autorka si za cíl své  BP stanovila zjistit, jaké jsou možné a účinné způsoby 
komunikace s lidmi s demencí, při zachování jejich důstojnosti.  
 
BP doporučuji k obhajobě. 
 
 
Zdůvodnění  
 Práce autorky je přínosná, téma BP je aktuální a důležité, jak sama autorka ve své BP 
zmiňuje, tématu komunikace s osobami demencí není věnován v praxi dostatek prostoru i 
přesto, že je pro spolupráci s cílovou skupinou stěžejní.  

 

  Cíl BP, který si autorka stanovila byl dosažen.  
 
Otázky, podněty k diskuzi při obhajobě:  
 Jaká jsou, dle Vašeho názoru, "kritéria pro důstojné lidství"? 
 
 Ve své BP zmiňujete (str. 34): "Pečující by měli na pacienty s demencí mluvit co nejvíce 
normálně...", jak by podle Vás takový způsob komunikace měl vypadat?     
 
 
Práci navrhuji hodnotit stupněm: 
 A - výborně. 
 
 
V Praze dne 10. 8. 2014     Mgr. Renáta Nentvichová Novotná 


