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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:  
Stařecká  demence  –  závažné  téma,  donedávna  opomíjené,  jak  autorka   v  úvodu 

upozorňuje. Z jejího vyjadřování je patrný hlubší zájem o problematiku, projevem čehož je i 
její dřívější osobní zkušenost s prací v centru Seňorina.

Teoretická část je věnována stařecké demenci obecně, typům demence, komunikaci s 
lidmi  s  tímto  onemocněním.  Dále  konkrétně  Alzheimerově  chorobě,  její  diagnostice, 
terapeutickým aktivitám. 3. a 4. kapitola jsou již zacíleny na centrum Seňorina, její služby, 
přístupy, principy. Kap. 5. bez uvedení souvislostí, zejm. s personálním obsazením centra (ač 
ta souvislost je samozřejmě logická), pojednává obecně o pracovnících v sociálních službách. 
Zmínka  o  sociálních  pracovnících,  příp.  dalších  profesích,  které  se  mohou  angažovat  v 
problematice, v kap. 5 schází.

Praktická  část  je  postavena  na  10  ti  kazuistikách,  informace  k  nim  byly  získány 
technikou rozhovoru s uživateli (6 z nich bylo osloveno přímo v centru, 4 využívají doma 
terénní odlehčovací službu).  Kazuistiky autorkou sestavené představují sice cenný materiál, 
jež posbírat muselo dát studentce velkou práci, ale nebylo z něj vytěženo hlubší poznání, které 
v sobě skrývají.  Autorka je vyhodnocuje pomocí předem poněkud nesmyslně stanovených 
hypotéz. Ačkoli si je vědoma toho, že provádí kvalitativní šetření, přesto si vytvoření hypotéz 
neodpustila.  Navíc  se  jedná  povětšinou o  předpoklady,  které  není  třeba  žádným šetřením 
prokazovat,  neboť na to stačí vstupní  informace,  základní dokumentace centra,  všeobecné 
povědomí o problematice a normální úsudek (např. hypotéza 2. „Terénní odlehčovací službu 
využívají  klienti  s  větší  soběstačností“,  hypotéza  3:  “Sociální  službu  využívají  v  centru 
Seňorina celkově více ženy, nežli muži“). Praktická část práce je pak ještě vhodně doplněna o 
rozhovory s pracovnicemi centra (pečovatelkou v centru, pečovatelkou terénní odlehčovací 
služby  a  paní  ředitelkou).  Mám  pocit,  že  ony  tři  rozhovory  v  závěru  poskytly  nejvíce 
informací k fungování centra, jeho vzniku, různorodosti práce i typů uživatelů.

Práce  je  psána  srozumitelně,  čtivě,  vhodně  jsou  použity  i  fotografie,  které  četbu 
zpříjemňují. Občas by autorka mohla věnovat větší péči členění na podkapitoly a zejména pak 
jazykové  úrovni  textu.  Velké  plus  si  ovšem zaslouží  za  samotný  výběr  tématu  a  za  své 
angažmá v péči o tyto seniory.

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě (2 – 3 otázky):

- Pro sestavení kazuistik jste použila pouze rozhovory nebo také studium dokumentace 
či jinou metodu?
- Co byste ještě ze sestavených kazuistik vyčetla?
- Které skupině lidí se plánujete v nejbližší době profesně věnovat?

4.  Absolventská práce  je  doporučena k obhajobě.

5. Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře – výborně
(více se kloním k první uvedené známce, ale výsledek nechávám dle obhajoby)

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