
Posudek diplomové práce Bc. Anny Šujanové: „ Kvalita života lidí, kteří pečují o svého 

blízkého s demencí v domácím prostředí“ 

 

 

Kvalita života je nepochybně dlouhodobě a široce diskutovaným konceptem na poli 

teoretickém. Právě tak je častým předmětem empirických šetření. Neformální pečovatelé 

rozhodně však nejsou frekventovaným tématem sociálně psychologických studií. Natož aby u 

nich byla sledována kvalita života. Můžeme se spolu s autorkou tázat, proč tomu tak je. 

  

Diplomová práce je mimořádně obsáhlá, čítá 139 stran textu, 14 stran titulů seznamu 

literatury a dvě přílohy. Obvyklé členění je zde zachováno. Teoretická část je rozčleněna do 

čtyř velkých oddílů – kvalita života, demence, vliv demence nemocné osoby na kvalitu života 

neformálního pečovatele a možnosti pomoci a podpory neformálním pečovatelům. Na 63 

stranách diplomandka prokázala velmi dobrou orientaci v rozsáhlých literárních pramenech i 

schopnost postihnout v nich to zásadní a to poté transformovat do souvislého textu.  

 

Empirická část je zaměřena na zjišťování pozitivních aspektů péče o osobu blízkou 

v domácím prostředí. Soubor byl sestaven z 11 post-pečujících žen. Zvolena byla kvalitativní 

forma výzkumu a polostrukturovaný rozhovor, což lze považovat za adekvátní. Celý postup je 

v práci srozumitelně popsán, rovněž soubor, kritéria jeho výběru a jeho charakteristiky. Dále 

jsou v práci podrobně uvedena témata z rozhovorů.  

 

V obsáhlé a kvalitní diskusi (na straně 125 – 137) diplomandka  konfrontuje svá zjištění 

s literárními zdroji. Uvádí také určité limity (soubor tvořily pouze ženy, formulace otázek, 

heterogenní soubor atd.). Z mého pohledu je nejméně kontrolovanou proměnnou složení 

souboru respondentek, resp. které ženy souhlasily s účastí na výzkumu, tedy s rozhovorem na 

takto závažné téma.        

 

Obsah práce a především její empirická část ne zcela přesně koresponduje s názvem 

diplomové práce. Přece jen je kvalita života pojímána jako komplexní konstrukt, zatímco zde 

se pojednává o pozitivních aspektech péče o osobu blízkou. Jaký název, ev. podtitul by 

v tomto směru autorka navrhovala? 

 

Formální stránka práce je přiměřená, některé překlepy se přesto objevují Česká Republika (s. 

57), porbandům (s. 60), V České legislativě (s. 64), autorkou hardiness není Kotasová (s.  

131). 

 

Zaměření diplomové práce nikoli na obvyklé pojímání péče jako zátěž je třeba ocenit. V práci 

se zrcadlí autorčino osobní zaujetí tématem, právě tak jako důraz na etické aspekty 

takovéhoto šetření.    

 

Závěr: Diplomová práce Bc. Anny Šujanové: „ Kvalita života lidí, kteří pečují o svého 

blízkého s demencí v domácím prostředí“ splnila nároky kladené na diplomovou práci a 

doporučuji ji proto k obhajobě. 

 

 

Návrh klasifikace: výborně 

 

 

V Praze dne 27. srpna 2017                                                   PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. 



 


