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 Denisa Průšová si za téma své práce zvolila problematiku využití reminiscence u 

seniorů s demencí. Vzhledem ke zvyšující se průměrné délce života a tím i narůstajícímu 

počtu seniorů s demencí považuji téma za dobře zvolené, zvlášť proto, že reminiscence je 

jednou z metod, která se při práci s touto cílovou skupinou osvědčila a autorka tedy výběrem 

tématu reaguje na současný trend práce se seniory. Cíl autorka formuluje poměrně obecně 

takto: "zjistit, jak využít reminiscenci při práci se seniory s demencí". Ke splnění cíle autorka 

využívá zejména informace, které čerpá z odborné literatury. Zde lze ocenit šíři použité 

literatury i zahraničních zdrojů, ze kterých jsou vybrány podstatné informace, které jsou 

srozumitelně a logicky uspořádány. Kapitolu o využití reminiscence při práci se seniory s 

demencí bych doporučila více strukturovat i proto, že to je stěžejní kapitola práce. Pro 

dokreslení problematiky jsou předloženy informace ze tří polostrukturovaných rozhovorů, 

které byly uskutečněny ve třech typech sociálních služeb s pracovníky, kteří mají s 

reminiscencí vlastní zkušenost. Tyto rozhovory využila autorka k porovnání teoretických 

informací se zkušeností z praxe, které však nelze zobecnit, nicméně pro ucelený pohled na 

dané téma posloužily dobře. 

Hlavními klady práce je tedy dobře zpracovaná teoretická část, kdy se autorka opírá o velké 

množství odborných zdrojů. Z uskutečněných rozhovorů mohlo být získáno více informací, je 

škoda, že autorka daného potenciálu nevyužila. Nicméně lze říci, že i tak dosáhla svého cíle.  

Po formální stránce práce splňuje požadovaná kritéria, vytknout by se dala určitá 

nedotaženost a občasné chyby v grafické a jazykové oblasti. 

Domnívám se, že autorka dosáhla vytčeného cíle a práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji 

hodnocení dobře (C). 

 

Při obhajobě prosím o zodpovězení některé z těchto otázek: 

 

1. V práci zmiňujete metodu validace Naomi Feil. Jak souvisí s reminiscencí? Co má tato 

metoda společného s reminiscencí? 
 

2. Jaký je rozdíl při použití metody reminiscence u seniorů s projevy demence a bez 

těchto projevů? Proč je reminiscence vhodnou metodou pro seniory s demencí?  
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