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Obsahová úroveň práce:  

Michaela Neitzelová si za téma své práce zvolila problematiku péče o lidi se syndromem 

demence. Cíl pak konkrétně formuluje jako: "zjistit, jaké jsou možné a účinné způsoby 

komunikace s lidmi s demencí tak, aby byla zachována jejich důstojnost". Výběr tématu 

považuji za velmi vhodný, neboť zvyšující se procento lidí se syndromem demence 

v populaci vyzývá k jeho zpracování z různých úhlů pohledu. Autorka zvolila posouzení péče 

s ohledem na zachování lidské důstojnosti, protože se sama ve své praxi setkala se situacemi, 

kde komunikace s lidmi s demencí nebyla úspěšná a v horším případě dokonce porušovala 

jejich důstojnost. Právě velmi dobře zpracované propojení tří nosných témat práce (demence, 

komunikace a důstojnost), kdy autorka zachování důstojnosti staví jako základní kritérium 

pro způsob zvolené komunikace a její realizaci, vidím jako velmi cenné a dobře zvládnuté. 

Jednotlivá témata jsou doplněna kazuistikami z praxe, které teorii vhodně doplňují. Na závěr 

práce autorka zmiňuje konkrétní teoretické koncepty, které je v péči o lidi s demencí možné 

aplikovat a které se mimo jiné zabývají oblastí komunikace.  

Autorka dokázala naplnit cíl práce, čtenář je seznámen se způsoby důstojné a efektivní 

komunikace s lidmi se syndromem demence.  

 

Práce s podklady: 

Autorka vychází z velkého množství relevantních zdrojů českých i zahraničních. Z nich 

dokázala vybrat stěžejní informace, dát je vzájemně do souvislostí a připojit vlastní názor 

na danou problematiku.   

 



Formální a jazyková úroveň práce:  

Práce je na velmi dobré grafické i jazykové úrovni, citace jsou uvedeny bezchybně dle normy. 

 

Závěr: 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výtečně (A).  

 

 

Při obhajobě prosím o zodpovězení některé z těchto otázek: 

 

1. Proč právě v péči o lidi s demencí dochází k častému ohrožení jejich důstojnosti? 

Mohla byste uvést příklady situací, kdy k němu dochází a zkusit navrhnout postup, 

který by byl v dané situaci vhodnější? 

 

2. Ve své práci jste zmínila několik teoretických konceptů, které lze použít při 

komunikaci s lidmi s demencí. Zkuste popsat, co mají společné a v čem jsou jejich 

specifika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 30. 8. 2014      Vedoucí práce: Hana Čížková 
 

 

 


