
Posudek vedoucího bakalářské práce

Jméno studenta/ky:    Jana Pufrová

Jméno vedoucího bakalářské práce:  Mgr. Jana Poláčková

Téma práce: Problematika péče o seniora s demencí

Cíl práce: Zmapovat problematiku péče o seniora s demencí a zdůraznit, že každý 
člověk je individuum, které má své potřeby, jež musíme respektovat

Počet stran textu (Úvod – Závěr):    45

Počet stran příloh: 0

Celkový počet odborných pramenů: 19

1. Kritéria hodnocení práce:

Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující

Splnění cíle         x

Samostatnost studenta                      
při zpracovávání  tématu         x

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

        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 dle jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem.

2. Využitelnost výsledků práce v praxi, popř. v teorii:

       žádná                               průměrná                             nadprůměrná

3. Poznámky, připomínky k práci a otázky k zodpovězení při obhajobě:
1/ Co Vás vedlo k tomu, že jste si zvolila jako cílovou skupinu právě seniory s demencí?
2/ Jakou máte osobní zkušenost s kvalitou a rozsahem péče rodiny v zařízení ?
3/ Jak byste hodnotila úroveň služeb zdravotní péče o tyto seniory?
4/ Jak byste hodnotila úroveň sociální péče o tyto seniory?
5/ Zhodnoťte sama, jak náš stát v rámci sociální politiky pečuje o tyto klienty. Co byste 
případně vylepšila?
6/ Objasněte, v čem přesně spočívá přístup Montessori v centru Seňorina, který uvádíte.
7/ Uveďte, jaké osobnostní vlastnosti by podle Vás měl mít sociální pracovník pracující 
s touto klientelou?

aktuální a současné téma
výhodou, je fakt, že autorka sama aktivně pracuje se seniory v zařízení
vše vychází ze zkušeností studentky
z práce je znát osobní angažovanost autorky
velmi přehledně a logicky strukturované otázky pro rozhovory
dostatečné množství kazuistik a jejich porovnání
nechybí ani kapitola o vyhodnocení hypotéz

4.  Bakalářská práce    je      –     není    doporučena k obhajobě.

5. Navržený klasifikační stupeň:  výborně až velmi dobře
(výborně – velmi dobře – dobře – nevyhověl/a)

V Praze  dne 4.5.2017                Mgr. Jana Poláčková
           podpis vedoucího bakalářské práce
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