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Text posudku: 

Za cíl práce si autorka zvolila „zhodnotit, do jaké míry v zařízení Domova sv. Anežky 

České a Stacionáře sv. Anežky České ovlivňuje spolupráce personálu a rodiny kvalitu života 

seniorů s demencí, a do jakých oblastí péče o seniora se především promítá.“ Cíl je na tento 

typ práce dosti široký a ne zcela konkrétní, protože zahrnuje několik značně obtížně 

vymezitelných pojmů, jako je míra ovlivnění a kvalita života.  

V teoretické části autorka věnuje zbytečně mnoho místa (7 stran) informacím o 

demenci. Jak sama píše, je obtížné definovat pojem „kvalita života“, ale tomuto tématu (které 

je stěžejní pro celou práci) mohla věnovat více prostoru, ne jen 5 stran. V kapitole Oblasti 

spolupráce rodiny vypočítává oblasti života seniora, na něž se chce zaměřit (například návyky 

a denní režim, stravovací návyky, zdravotní stav, životní příběh, záliby a koníčky, sociální 

kontakty atd.), ale neuvádí, jak souvisí s kvalitou života konkrétně u seniorů s demencí, a proč 

si právě tyto oblasti vybrala. V celé kapitole píše spíše o tom, jak v těchto oblastech pracují 

pracovníci domova s klienty, o spolupráci s rodinou je zde velmi málo. Bez dokladů 

z literárních zdrojů se zde opakují obecná tvrzení typu „S rodinou uživatele, zvláště pokud se 

jedná o seniora s demencí, je trvalá spolupráce velmi žádoucí“. Autorka také nevysvětluje, 

v čem by rodina mohla tak zásadně přispět ke zlepšení kvality života seniora s demencí, na 

rozdíl od stavu, kdy o něj pečuje pouze personál domova – jediná oblast, kdy můžeme tento 

podíl rodiny považovat za oprávněný je oblast kontaktů s rodinou a přáteli. Nadbytečný je 
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také popis služeb domova a stacionáře. Naopak je škoda, že se autorka více nevěnovala 

činnosti podpůrné skupiny. 

Praktická část obsahuje údaje z polostrukturovaných rozhovorů se třemi pracovnicemi 

domova – s pečovatelkou, aktivizační pracovnicí a sociální pracovnicí. Hlavním nedostatkem 

těchto rozhovorů (a tím také celé praktické části) je, že jejich obsah se týká účasti rodiny na 

životě seniora jen zcela okrajově, většinou jsou zaměřeny pouze na to, jak pracovníci 

získávají od rodiny informace o předchozím životě seniora ve výše uvedených oblastech. Po 

uvedení informací z rozhovorů ještě chybí diskuse závěrů, které je z nich možno odvodit, a 

jejich srovnání s údaji z literárních zdrojů. 

V Závěru autorka pouze opakuje, co bylo obsahem práce, ale neuvádí zhodnocení, zda a 

jak se jí podařilo naplnit cíl práce. 

Po formální stránce práce odpovídá požadavkům. 

 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

 Jak, kromě informací o seniorovi, mohou rodiny přispět ke zvýšení kvality jeho 

života? 

 Zhodnoťte, zda a jak jste naplnila cíl práce. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm: D (uspokojivě). 
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