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Průběh obhajoby: Studentka slovně i písemně prohlásila, že její aktuální zdravotní stav

umožňuje vykonat Státní závěrečnou zkoušku. Diplomantka Bc.
Barbora Brožková začala obhajobu své diplomové práce na téma:
„Vliv syndromu vyhoření na sexualitu u nelékařských pracovníků
mužského pohlaví pracujících v neodkladné péči pomocí
internetového šetření“ ve formě PowerPointové prezentace ve 14:18
hod a ukončila ji ve 14:26 hod. Po vlastní prezentaci přednostka
ÚTPO 1. LF UK, Mgr. Jana Heczková, Ph.D., přečetla posudek
vedoucího práce, včetně jeho položených otázek. Na uvedené otázky
měla studentka připravené adekvátní a dostatečné odpovědi, ke
kterým vedoucí práce ani zkušební komise neměla další otázky ani
připomínky. Po přečtení posudku a následných odpovědích 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 byly položeny 3 otázky,
na které studentka následně odpověděla. Diplomatka měla odpovědi
předem připravené, při nichž také přiznala své pochybení ve
formulaci cílů práce. Studentka také odpověděla i na doplňující
otázky zkušební komise a vzala na vědomí jejich připomínky. Celá
prezentace a obhajoba bakalářské práce byla ukončena ve 14:34 hod.
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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Výsledek obhajoby: velmi dobře (2)

Předseda komise: doc. MUDr. František Novák, Ph.D. ............................

Členové komise: Mgr. Jana Heczková, Ph.D. ............................

 PhDr. Jana Hocková, Ph.D. ............................

 Mgr. Pavla Kordulová ............................

 Mgr. Lenka Lukášová Jeřábková ............................
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