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Posudek 

Předložená diplomová práce, kterou zpracovala diplomantka Bc. Marie Vrzalová, se zabývá 
chirurgickou léčbou epilepsie, porovnáním rizik a komplikací s jejím pozitivním přínosem. 
Vzhledem k faktu, že epilepsií trpí přibližně 70 000 lidí v České republice, považuji zvolené téma za 
aktuální a přínosné. Výběr tématu pramenil z praxe na Neurochirurgické klinice. 
 
Teoretická a výzkumná část 
Práce má rozsah 51 stran plus přílohy. Je rozčleněna na část teoretickou a část výzkumnou, tvoří ji     
5 kapitol, diskuze a závěr. Tři části jsou teoretické, čerpané z odborné literatury, další část vyplývá 
z osobní praxe diplomantky a poslední část se zabývá vlastním výzkumem. 
První kapitola definuje epilepsii, popisuje klasifikaci epilepsií a rozdělení záchvatů. 
Druhá kapitola se zabývá diagnostikou epilepsie a třetí kapitola vysvětluje možnosti léčby. 
Ve čtvrté kapitole je přehledně popsána ošetřovatelská péče o pacienta s epilepsií. 
Pátá kapitola představuje vlastní výzkumné šetření kvalitativního charakteru, dominantní technikou 
je rozhovor, základní výzkumnou otázkou bylo zda  po chirurgické léčbě epilepsie  dojde ke zlepšení 
kvality života pacientů s epilepsií. 
Po vyhodnocení všech informací získaných rozhovorem a posouzením zdravotního, sociálního a 
rodinného života dle standardizovaného dotazníku QOLIE 89 došla autorka k závěru, že na tuto 
otázku nelze jednoznačně odpovědět. Pacienti očekávali větší přínos chirurgické léčby a tím pádem 
zlepšení kvality života. 



Autorka v závěru doporučuje, že by bylo vhodné pro využití v praxi doplnění dotazníku QOLIE 89        
o další neuropsychologická vyšetření. 
 
Formální zpracování  
Formální zpracování práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní 
závěrečných prací (Opatření děkana č. 10/2010). 
 Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce, práce má logické členění, po jazykové stránce 
vyhovuje. 
 
Přílohy  
Práce je doplněna 3 přílohami, čtyřmi obrázky, které vhodně doplňují zkoumanou problematiku.  
 
 
Celkové hodnocení práce  
Autorka v teoretické části prokázala schopnost dobře pracovat s odbornou literaturou včetně 
cizojazyčné, v přehledu uvedla 54 zdrojů. 
Práce je přehledná, působí velice úhledným a čtivým dojmem. Stylistická úroveň je velmi dobrá, 
občas se vyskytují pouze drobné gramatické nedostatky.  
Zaujala mne diskuze, je velmi pěkně a podrobně napsána. 
Je zřejmé, že se autorka o dané téma intenzivně zajímala a svoje poznatky vhodně interpretovala. 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 
 
Domnívám se, že diplomová práce splňuje požadavky na ni kladené, proto ji doporučuji k obhajobě   
a navrhuji klasifikovat stupněm  

- výborně - 
 
 
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce  
 
Ve své práci (str. 38) uvádíte, že bohužel ne všichni pacienti byli o všech komplikacích dostatečně 
informováni.  
Kde spatřujete úskalí? 
Máte nějaký návrh jak tomuto problému předejít? 
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