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umožňuje vykonat Státní závěrečnou zkoušku.
Diplomantka Bc. Lenka Pokorná zahájila obhajobu své diplomové
práce na téma: „Ošetřovatelské postupy u komplikované peritonitis“
ve formě Power Pointové prezentace v 16:16 hod a ukončila ji v 16:
25 hod. Již během prezentace práce předseda zkušební komise
upozornil na nesrovnalosti ve výsledcích výzkumu a požádal o
podrobnější vysvětlení. Diplomantka se pokusila výsledky jejího
výzkumu lépe popsat, avšak vysvětlení nebylo úplné. Po vlastní
prezentaci přednostka ÚTPO 1. LF UK, Mgr. Jana Heczková, Ph.D.,
přečetla posudek vedoucí práce, včetně jejích dvou položených
otázek. Na uvedené otázky měla studentka připravené odpovědi,
které však vedoucí práce nepovažovala za uspokojivé. Vedoucí práce
proto položila doplňující otázku, kterou diplomantka sice
zodpověděla, ale uvedla, že tázanou problematiku v práci neřešila.
Zkušební komise neměla další doplňující otázky. Po přečtení
posudku a následné odpovědi na otázky položené v posudku
vedoucího práce, následovalo přečtení posudku oponentského, který
přečetla přednostka ÚTPO 1. LF UK, Mgr. Jana Heczková, Ph.D. V
oponentském posudku byla položena 1 otázka, na kterou studentka
následně odpověděla. Diplomatka měla odpověď také předem
připravenou. Zkušební komise položila, z důvodu neúplnosti
sdělených informací, další doplňující otázky, z nichž na některé
diplomantka nedokázala odpovědět. Zkušební komise dále vznesla
zásadní připomínky ke zpracování diplomové práce, které
diplomantka vzala na vědomí. Jednalo se kromě jiného např. o
nesprávné citování nebo uvádění zdrojů literatury, nesprávné
odkazování na literaturu v textu, neexistující odkazy. Dále byly také
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nesprávně zapracovány doporučené postupy pro péči o arteriální
katetr. Celá prezentace a obhajoba diplomové práce byla ukončena v
16.43 hod.
Po ukončení prezentace a rozpravy se komise bez přítomnosti
studentky poradila o výsledném hodnocení diplomové práce.
Zkušební komise přihlédla k posudkům vedoucího práce a
oponentky,dále se rozhodovala na základě průběhu obhajoby a
vlastního uvážení. Výsledné hodnocení bylo studentce sděleno
individuálně s ohledem na ochranu osobních údajů.
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