
Posudek vedoucího bakalářské práce

Jméno studenta/ky:  Šárka Vracovská

Jméno vedoucího bakalářské práce: Mgr. Jana Poláčková

Téma práce: Péče o jedince s Alzheimerovou chorobou v centru Seňorina

Cíl práce: Komplexně objasnit a prozkoumat péči o jedince trpící Alzh. chorobou 
v centru Seňorina

Počet stran textu (Úvod – Závěr):  42  

Počet stran příloh: 0

Celkový počet odborných pramenů: 14

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 rozhodnutí věnovat se právě seniorům s Alzh. chorobou?
2/ V čem Vás tato práce obohacuje?
3/ Podrobněji objasněte metodu Validace, o které se zmiňujete. 
4/ Se kterou terapií máte osobně nejlepší zkušenost?
5/ Jaké osobnostní vlastnosti by podle Vás měl mít člověk pečující o tyto klienty?

Samotné téma je diskutované a aktuální
Cenná je skutečnost, že autorka sama má zkušenost s působením v centru Seňorina a 
s péčí o tyto osoby.
Otázky v rozhovorech jsou logicky, přehledně a vhodně sestaveny,celkově 10 rozhovorů 
považuji za dostačující počet
Kazuistiky jsou zajímavé a dokreslují daný problém

4.  Bakalářská práce    je      –     není    doporučena k obhajobě.

5. Navržený klasifikační stupeň:  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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