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Text posudku: (následuje text posudku v rozsahu asi jedné strany) V textu se vyjádřete: 
 
Diplomová práce Sociální pohled na dopady epilepsie u dospělého člověka je zaměřena na 
specifikaci psychosociálních faktorů ovlivňujících život dospělého člověka s diagnózou 
epilepsie. Diplomová práce je rozdělena do tří celků.  
 
V teoretické části je podrobně definováno onemocnění epilepsie, klasifikace epileptických 
záchvatů, diagnostika, terapie a léčba epilepsie, není opomenuta ani první pomoc při 
epileptickém záchvatu. Další část diplomové práce popisuje vybrané oblasti ovlivňující život 
dospělého člověka s epilepsií, které přinášejí každodenní omezení v životě dospělého člověka 
s touto diagnózou. Jsou zde zahrnuta specifika rodinného života dospělého jedince s epilepsií, 
blíže je rozvedena problematika pracovního uplatnění. Jsou popsány specifické oblasti 
každodenního života lidí s epilepsií, do kterých jsou mimo jiné zařazeny vlivy životosprávy, 
medikace, spánku a volnočasové aktivity člověka s epilepsií a jejich případná omezení. 
Diplomová práce zahrnuje i problematiku sociální stigmatizace, sociální izolace a přehled 
možných psychických změn a kognitivních potíží lidí s epilepsií vyskytujících se jako důsledek 
této diagnózy.  
 
Praktická část diplomové práce je zaměřena na zpracování výsledků provedeného dotazníkové 
šetření, jehož hlavní cílem bylo zjistit, které oblasti života jsou z pohledu dospělého člověka 
s epilepsií nejvíce ovlivněny. Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány a strukturovány 
do slovních hodnocení a názorných grafů.  
 
Studentka práci konzultovala: dostatečně  

Práci doporučuji/nedoporučuji k obhajobě: 

Zdůvodnění, závěr: 

1) Téma a název práce 
Téma práce je jasně vymezené a název práce odpovídá jejímu obsahu. 

2) Struktura práce 
Text je logicky strukturován a po grafické a typografické stránce na dobré úrovni 

3) Odborné obsahové hodnocení práce 
Teoretická část dle mého soudu splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Přibližuje 
velmi podrobným způsobem základní pojmy a problémy. Praktická část je na velmi dobré 
úrovni.  
4) Korektnost citací a práce se zdroji 
S odkazy a zdroji je pracováno korektně. 
5) Rozsah práce 
Práce odpovídá danému rozsahu. 



 
Studentka prokázala naplnění cílů, které jsou na ni kladeny charakterem studovaného oboru a 
projektem závěrečné práce. Diplomová práce splňuje po obsahové i formální dané požadavky, a 
proto ji doporučuji k obhajobě 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

A) Mají, podle Vašeho názoru, sdělovat zaměstnavatelům lidé s tímto postižením svou dg ? 
B) Můžete navrhnout další alternativy poskytování sociální podpory lidem s epilepsii ? 

 

Navrhované hodnocení: A-výtečně 

    …………………………………. 
V Praze dne 10.6. 2014                                                                                        podpis vedoucího 
 
 


