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       Studentka si zvolila za cíl své práce zmapování problematiky u klientů s mentálním 

postižením a onemocněním epilepsie. Tito klienti jsou obyvatelé chráněného bydlení 

Společnosti Duha, která jim dává možnost samostatného bydlení s poskytováním osobní 

asistence. Studentka vychází ze své jedenáctileté praxe v tomto zařízení, kam nastoupila po 

střední škole, která neměla zdravotnické zaměření. Ve svém úvodu popisuje své obavy, které 

měla při práci s klienty s mentálním postižením, které spočívaly hlavně v neznalostech o 

nemoci epilepsie, které se projevují epileptickými záchvaty. Výsledky diplomové práce by 

měly pomoci v praxi a zejména všem začínajícím kolegům, kteří nemají zdravotnické 

vzdělání. 

       Diplomová práce má 97 stran včetně příloh, splňuje formální požadavky. Obsahuje 

abstrakt v cizím jazyce a klíčová slova, poděkování a prohlášení o samostatném vypracování 

a seznam literatury.

      Diplomová práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se velmi 

podrobně zabývá vývojem sociální a zdravotní péče o mentálně retardované jedince 

s onemocněním epilepsie. Autorka definovala pojmy mentální postižení, příčiny, projevy. 

Dále je podrobně popsáno onemocnění epilepsie, charakteristické projevy a zásady první 

pomoci při epileptickém záchvatu. Podrobně je popsána léčba epilepsie a sociální 

problematika lidí s epilepsie a možné dopady onemocnění, které jsou spojeny s kvalitou 

života. Dále je obecná část věnována sociálním službám, které mohou pomoci lidem 

s mentální retardací a onemocněním epilepsie zkvalitnit jejich život.  

        Praktická část obsahuje popis Společnosti Duha, která se zabývá integrací osob 

s mentální retardací a onemocněním epilepsie. Tato společnost v praxi umožňuje těmto lidem 

žít kvalitnější život pomocí chráněného bydlení a poskytnutím sociální služby, osobní 

asistence. 



Výzkumná část dle předloženého projektu se měla zabývat problematikou klientů, ale 

autorka zjistila během kvalitativního výzkumu, že vzhledem k postižení klientů by nebyl 

výzkum relevantní. Proto svůj výzkum zaměřila na osobní asistenty zvolenými metodami-

zúčastněné pozorování, brainstorming a polostrukturované rozhovory. Tato výzkumná část je 

přehledně zpracovaná, podává čtenáři zajímavá zjištění o problematice klientů s mentální 

retardací a s epilepsií, kteří žijí v chráněném bydlení a je jim poskytována osobní asistence. 

Výzkumná část  poukazuje na náročnou práci asistentů, jejich názory , pocity a vlastní 

hodnocení práce s klienty. V diplomové práci mě však chybí kromě závěru kvalitativního 

výzkumu, doporučení pro dobrou praxi. 

Otázka oponenta:  

Jak by se daly uplatnit Vaše výsledky z kvalitativního výzkumu pro dobrou praxi? 

Jak jsou specifické potřeby klientů s mentální retardací a onemocněním epilepsii?

Závěr: Diplomová práce Aleny Radové je zajímavá z hlediska výběru aktuálního tématu a 

záměru výzkumu, neboť v rámci České republiky by měla probíhat transformace sociálního 

systému. Doporučuji k obhajobě.
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