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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Cíl diplomové práce je stanoven jasně, výstižně a srozumitelně. Práce je strukturovaná do teoretické a 

praktické části. Teoretická část je rozdělena na kapitoly a podkapitoly, které dávají jasný, srozumitelný 

a logický celek a poskytují všechny potřebné informace o stáří, demenci a reminiscenci. Teoretická 

část práce je zpracována přehledně, podrobně, logicky a svědčí o autorčině znalosti dané 

problematiky. Autorka postupovala metodicky správně, adekvátně zvolené strategii výzkumu. 

Zpracování výsledků výzkumu je přehledné, správně rozčleněné a podává srozumitelnou informaci o 

dosažených výsledcích. Cíle práce byly naplněny, vyvozené závěry a diskuze k dané problematice jsou 

na vysoké odborné i jasně vypovídající úrovni. 

Pozitivně hodnotím přínos práce pro praxi jak z oblasti teoretické, kde autorka zpracovala přehledný 

text k problematice stáří, demence a reminiscence v kontextu zdravotní i sociální práce, tak i 

praktické, kde autorka dospěla nejen k potvrzení nutnosti zavedení metody reminiscenční terapie pro 

seniory jakožto metody nutné, široké ale i  složité, ale potvrdila také, že zavedením reminiscence u 

sledovaného stacionáře se psychický stav seniorů s kognitivním deficitem výrazně zlepšil. 

Snad je malou poznámku, že se nejednalo o výzkum, ale průzkum. 

 

Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím klasifikací A. 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

 

1. Jak lze motivovat seniory k účasti na reminiscenční terapii, kteří však neprojevují o 

vzpomínky zájem, přestože byl prokázán silný pozitivní vliv na psychiku klienta. 

2. Jak postupovat v případě, kdy reminiscence odhalí/produkuje negativní vzpomínky/zážitky a 

nelze následně přejít v psychoterapii? 

3. Jak se liší reminiscence u pacientů/klientů s těžkou kognitivní poruchou a bez kognitivního 

deficitu. Lze vůbec reminiscenci provést? Pokud ano, jaký je její největší přínos? 
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