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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace):
Studentka zvolila téma, které prozatím je popsáno pouze sporadicky. Problematika péče o klienty
s Alzheimerovou chorobou ovlivňuje životy a osudy mnoha nemocných, ale i jejich blízkých.
Přirozenou snahou všech pečujících osob je udržet míru schopnosti sebepéče těchto pacientů co
nejdéle a v co možná nejvyšší možné míře. Proto existuje mnoho postupů, jak tyto snahy podpořit.
Je více, než žádoucí podporovat takové postupy a vhodným způsobem je aplikovat do každodenní
péče o danou skupinu. Tato problematika zaujala i autorku a vedla jí k vypracování průzkumu v této
oblasti.
V textu práce se objevuje malé množství stylistických a pravopisných chyb. Práce s literárními zdroji
se opírá v diskuzi o malé množství titulů. Absentuje doporučení pro praxi, je uvedena pouze možnost
zprostředkování výsledků průzkumu spolupracujícím organizacím. Práce postrádá praktický výstup –
např. informační letáček, přehled zkoumaných metod pro použití v zařízeních pro klienty
s Alzheimerovou chorobou, ale i pro využití v domácí péči.
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