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 Lucie Beranová se ve své práci věnuje možnosti využití nefarmakologických přístupů 

při agresivním chování klientů s demencí. Svůj cíl formuluje konkrétně takto: „nastínit, jak se 

pomocí nefarmakologických přístupů vypořádat s agresí u lidí trpících Alzheimerovou 

chorobou, kteří žijí v zařízeních sociální péče“. Data pro svou praktickou část získala 

v domově (domovech?) se zvláštním režimem v Opolanech a Pátku. Při formulaci názvu 

práce a cíle bych doporučila přesnější formulace. Téma je dle mého formulováno zbytečně 

příliš obecně a  cíl práce bych vzhledem k následnému obsahu práce doporučila formulovat už 

se zaměřením na zmíněná zařízení a nezužovala bych ho pouze na Alzheimerovu chorobu, 

protože autorka ve své praktické části nerozlišuje, o které onemocnění se symptomy demence 

se jedná.  

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autorka představuje 

témata, která považuje za důležitá pro splnění cíle. Věnuje se stáří, demenci, její diagnostice, 

léčbě, agresi u klientů s demencí a léčbě demence se zaměřením na nefarmakologické 

přístupy. Doporučila bych klást více důraz na témata, která jsou důležitá pro cíl práce – 

zejména agresivnímu chování a nefarmakologickým přístupům a těm dát v práci větší prostor 

než např. kapitole o stáří. U nefarmakologických přístupů bych byla ráda, aby autorka při 

obhajobě definovala, co přesně nefarmakologickými přístupy myslí (zda konkrétní 

formulované metody a přístupy jako je např. validace nebo zda se jedná o způsob péče o 

klienty – např. zmiňovanou strukturovanost denního režimu). Zdá se, že autorka 

nefarmakologickými přístupy myslela vše, co není „medikace“, ale bylo by třeba tyto přístupy 

nějak utřídit. Lepší definování toho, co se myslí nefarmakologickými přístupy by bylo podle 

mě užitečné i pro praktickou část, kde autorka provedla dotazníkové šetření u pracovníků 

zmiňovaných zařízení. Lze ocenit, že se jí podařilo získat data od všech pracovníků v přímé 



péči. Nicméně sama autorka na závěr práce uvádí, že je možné, že ne všichni pracovníci jsou 

schopni posoudit, co jsou metody nefarmakologického přístupu (str. 59).  

Dá se říci, že autorka cíl své práce splnila, i když mohla ze zvoleného tématu vytěžit více 

relevantních informací. 

V teoretické části práce autorka používá dostatečné množství odborných zdrojů, pro 

praktickou část bych doporučila jiný zdroj než Wikipedii. Citační styl není jednotný. 

V citacích pod čarou autorka někdy autora uvádí a někdy ne, na str. 26 použila citační styl 

v textu v závorce, ale autory v závěrečném seznamu literatury neuvádí. Po stylistické stránce 

je práce v pořádku, ale obsahuje větší množství překlepů.    

 

Práci doporučuji k obhajobě a doporučuji hodnocení D-E.  

 

Při obhajobě prosím o zodpovězení některé z těchto otázek: 

 

1. Vysvětlete prosím, jak pro účely této práce definujete pojem „nefarmakologické 

přístupy u klientů s demencí“.  

 

2.  V práci jste některým přístupům dala přednost – z jakého důvodu? Mohla byste 

zmínit některé další? Jak se v praxi rozhodovat, který z přístupů použít?  
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