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1. Kritéria hodnocení práce:

Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující

Stupeň splnění cíle                 X

Vyváženost teoretického výkladu     a 
praktického řešení, návaznost 
jednotlivých kapitol a podkapitol

        X        
        

        

Práce s odbornou literaturou, (citace, 
parafráze, dodržení citační normy)         X

Adekvátnost použitých metod        
při zpracovávání tématu                 X

Hloubka provedení analýzy           
(ve vztahu k tématu)         X

Úroveň formálního zpracování 
(členění práce, text, grafy, tabulky, 
poznámkový aparát, přílohy)         X

                   

Jazyková úroveň (pravopis, 
stylistika, práce s odborným 
jazykem)

        X

Hodnocení práce u jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem.



2. Slovní hodnocení:  
Péče o seniora s demencí je náročná nejen jako téma k napsání odborné práce, ale 

zejm. pak jako praktická každodenní činnost. Autorka o tom ví své, protože sama pracuje jako 
pečovatelka s touto skupinou seniorů, což je na práci znát. 

Teoretická  část  je  věnována  stařecké  demenci,  příznakům  onemocnění,  její 
diagnostice, typům demence, aktivitám pro seniory s demencí, komunikaci s lidmi s tímto 
onemocněním. Celkově je solidně, přehledně zpracována. Větší pozornost by mohla autorka 
věnovat členění kapitol a podkapitol – některé by bylo možné sloučit (nemají víc než jednu 
podkapitolu) nebo raději důsledněji číslovat podkapitoly. Např. kap. 5 - „Aktivity pro seniory 
s  demencí“  bez  dalšího  členění  přináší  víc  než  stránku  textu  a  teprve  na  další  straně 
nalezneme podkapitolu 5.1 „Příklady aktivizačních a terapeutických postupů“, ovšem žádná 
další podkapitola v 5. kapitole už nenásleduje.

Praktická část je postavena na kvalitativním šetření, uspořádaném do 10-ti kazuistik; 
informace k nim byly získány technikou rozhovoru se seniory, jejichž onemocnění je většinou 
v raném stádiu. Již v úvodu k praktické části jsou znatelné některé terminologické nepřesnosti 
ze strany autorky, jisté neporozumění kvalitativnímu přístupu pak pokračuje sestavením tří 
hypotéz,  které chce kazuistikami ověřit,  avšak toto není  na tak malém vzorku uspokojivě 
možné,  hypotézy mají  své  místo  v  jiném typu  výzkumu.  Rozhovory,  které  sloužily  jako 
techniky  sběru  informací,  studentka  provedla  s  5-ti  uživateli   pobytové  služby  v  centru 
Seňorina a s 5-ti uživateli v domácím prostředí. Kazuistiky autorkou sestavené jsou zajímavé, 
čtivé  a představují sice velmi obsáhlý a cenný materiál, který získat  bylo jistě velmi náročné, 
ale snaha nebyla dostatečně zúročena; na konci každého případu je sice krátká prognóza a 
doporučení (což je velmi pozitivní), dále však autorka případy vyhodnocuje jen pomocí již 
zmíněných tří hypotéz. Neprovádí hlubší analýzy ani srovnání. Vyhodnocení pak vypadá např. 
i takto tristně: „ hypotéza se potvrdila u více tazatelů,… nejvíc u pana Oty“.

Praktická část práce je pak ještě doplněna o zajímavé rozhovory s pracovnicemi centra 
(se dvěma pečovatelkami a se sociální pracovnicí). 

Práce je psána čtivě, vhodně jsou do textu zařazeny fotografie, které jej dokreslují. 
Značný je počet využitých zdrojů. Jazyková úroveň je velmi dobrá, občasné překlepy. 

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě:

- Použila jste pro sestavení kazuistik pouze rozhovory nebo také studium dokumentace 
či jinou výzkumnou metodu?
- Co jste ještě ze sestavených kazuistik zjistila? Dají se případy nějak porovnat?
- Pro koho jsou vhodnější terénní služby v domácím prostředí a pro koho pobytová 
služba? - Jaké jsou možnosti pomoci seniorům v pokročilém stádiu demence? 

4.  Absolventská práce  je  doporučena k obhajobě.

5. Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře – výborně
(mírně se kloním k prvně uvedené známce, ale rozhodne obhajoba)

V Praze  dne     31. 5. 2017                                                         Marie Dvorná  
                  oponentka absolventské práce
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