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Autorka předkládá obsáhlou práci, srozumitelně členěnou, s podrobnou diskusí 

(str. 125-137) a seznamem použité literatury na 13ti stranách. Vlastní téma práce 

je podle mého názoru zcela neběžné, ale o to více žádoucí. Péče o pečující (zde 

konkrétně jde o péči o pacienty s demencí) není obecně zpochybňována, ale 

výzkum v této oblasti je vzácností. Autorka tedy takovou sondu nabízí a 

propojuje studiem odborných pramenů s vlastní praktickou zkušeností. Ještě 

poznamenávám, že v teoretické části má každá kapitola vlastní shrnutí a celá 

teoretická část je uzavřena vlastním závěrem. Velmi tím přispívá k přehlednosti 

práce a dokládá to i dobré strukturování vlastní myšlenkové práce na projektu. 

 

Struktura práce se odvíjí od pojednání o kvalitě života (definice, vymezení, 

modely atp.), navazuje kapitola o demenci, aby si čtenář oživil představu o 

podobě demence a nárocích kladených na pacienta a zde také na toho, kdo o 

takového pacienta pečuje. Kapitola přitom není příliš dlouhá. Autorka nezabředá 

do učebnicových výkladů, které by byly zbytečné. Už na straně 34 autorka 

otevírá kapitolu o vlivu demence nemocné osoby na kvalitu života neformálního 

pečovatele. Bezpochyby nelze si v prvé řadě nevšimnout pečovatelské zátěže, 

tedy značného stresu, který ne každý pečovatel zvládá. Nicméně autorka hned 

navazuje s podkapitolou o pozitivních aspektech o osoby s demencí. To by 

mohlo pro nezasvěcené vyznít téměř jako provokace. Na str. 43 až 54 to však 

přesvědčivě vyznívá jako skutečnost, se kterou je možné pracovat a, jak se 

ukazuje dále, využívat ji jako fenomén, který by bylo možné vyhledávat, 

akcentovat a cíleně rozvíjet u pečujících osob. Tady se čtenáři téměř vnucuje 

otázka, jestli je (v odborné literatuře nebo v praxi zachycen vliv péče o pečující 

na kvalitu života oněch nemocných? Zdá se to očekávatelné.). Částečně se 

k tomu autorka vyjadřuje ve čtvrté kapitole, zaměřené na možnosti pomoci a 

podpory pečovatelům.  

 

Empirická část je otevřená výběrem výzkumné strategie. Je to, logicky, 

kvalitativní metodologie, která má pomoci nabídnout ostřejší pohled do oblasti 

vlivu péče. Autorka si pomáhá volbou několika výzkumných otázek (viz str. 66). 

Vlastní výsledky ještě autorka uvozuje připomínkou, že analýza probíhá přes 

výpovědi pozitivních aspektů dlouhodobé péče. Tedy aspektů, se kterými by se 

mohlo dále pracovat a tak přispívat k reflektované a zaměřené kvalitě života. Je 



ale třeba zdůraznit, že nejde o obecnou kvalitu života, jak se objevuje v jinak 

běžně používaných dotaznících. Na to mohla autorka v práci výrazněji 

upozornit. Svoji prezentaci výsledků autorka dokumentuje ukázkami 

z výzkumných rozhovorů.  

 

Již zmíněnou Diskusi považuji za velmi zdařilou jak formou (návrhy, limity 

apod.), tak obsahem. Shrnuje zde prožívané benefity práce pečujících, 

porovnává je s výsledky jiných prací. Uvědomuje si ovšem i omezení (vázne 

například genderové srovnání a jedenáct subjektů rozhodně není mnoho…).  

 

V každém případě však práci považuji za velmi kvalitní a podnětnou jak pro 

teorii, tak i pro praxi. 

 

Předloženou diplomovou práci považuji za splňující všechny požadavky na 

ni kladené a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji hodnocení:  výborně. 
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