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Bakalářská práce „Péče o seniory s demencí v domově se zvláštním režimem v Opolanech a 

Pátku“ se zabývá tématem stáří, demence a její diagnostikou a léčbou se změřením na případné 

agresivní chování. V teoretické části se nejvíce zaměřuje na nefarmakologické přístupy zvládání 

agresivního chování. V bakalářské práci je popsáno problémové chování u lidí s demencí, kdy je 

kladen důraz na agresi a její příčinu. To vše ilustruje na nejčastěji frekventovaném pojmu pro 

tuto kategorii, tj na Alzheimerově chorobě, jako nejčastější příčině demence, charakterizuje 

stručně její stádia a diagnostikou. 

Autorka se v praktické části zabývá právě výše zmíněnými nefarmakologickými přístupy při 

zvládání agresivního chování. Pomocí dotazníkového šetření zjišťuje, zda jsou v zařízení 

nefarmakologické přístupy využívány a jestli mají pozitivní vliv na agresivní projevy klientů 

s demencí. Dotazníkové šetření je prováděno v domově se zvláštním režimem v Opolanech a 

Pátku u pracovníků v sociálních službách. Autorka tak může popsat, zda se v těchto dvou 

zařízeních využívají nefarmakologické přístupy a také to, jestli, a jak často, mají příznivý 

efektivní vliv na gresivní projevy, či nikoli. 

 

Studentka práci konzultovala dostatečně 

Práci doporučuji 

Zdůvodnění, závěr: 

Stárnutí populace v hospodářsky vyspělých zemích činí ze syndromu demence významný 

problém, jehož závažnost a rozsah bude v budoucích letech stále více zřejmý. Téma předkládané 

bakalářské práce hodnotím jako velmi aktuální a přínosné pro obor sociální práce. 

 Předkládaná bakalářská práce je teoretickou částí po odborné, stylistické a gramatické 

stránce vhodně zpracovaná (až na občasné zaváhání při práci s literaturou). Praktická část 

odpovídá nárokům kladeným na tento druh práce. V závěrečné části prokázala schopnost 

pracovat s dostupnými informacemi a vytvořit zamyšlení a shrnutí. Prokázala i schopnost 

formulovat vlastní názory a orientaci v dané problematice. 



 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

Jak by se daly Vaše poznatky využít v praxi? 
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