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2.Studentka slovně i písemně prohlásila, že její aktuální zdravotní
stav umožňuje vykonat Státní závěrečnou zkoušku.
Studentka začala obhajobu své diplomové práce ve formě Power
Pointové prezentace ve 12:28 hod a ukončila ji ve 12.41 hod. Po
vlastní prezentaci přednostka ÚTPO 1. LF UK, Mgr. Jana Heczková,
Ph.D., přečetla posudek vedoucího práce, včetně jeho
otázky/požadavku na doložení, podle čeho diplomantka zpracovala
výsledky výzkumu, tedy rozdělení sester z fakultní a městské
nemocnice. Studentka reagovala argumentací ohledně spolupráce s
vedoucí práce, vysvětlením proč si nevyzvedla od vedoucí práce
dotazníky, která je měla u sebe ke kontrole, a názornou ukázkou 2
dokumentů s popisem jakým způsobem diplomantka dotazníky
rozdělovala. Členka zkušební komise položila studentce doplňující
otázku v návaznosti na otázku vedoucí práce. Dále zkušební komise
diplomantku vyzvala, zda se chce ještě k něčemu (co je uvedeno v
posudku) vyjádřit. Diplomantka odpověděla, že nikoliv. 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
měla připravené odpovědi. Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D vznesl
připomínku ohledně možného zpochybnění výzkumného šetření, kdy
pro své tvrzení uvedl zásadní argumenty. Další připomínky vznesl
Doc. MUDr. František Novák, Ph.D., týkající se zpracování práce
samotné, a nedostatečného zpracování kapitoly týkající se
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„Motivace“ v teoretické části, a to vzhledem ke stanovenému cíli,
který byl na motivaci zaměřen. Další otázkou si Doc. Novák pouze
potvrdil, že se diplomantka tématem motivace jako takové vůbec
nezabývala a ani při rešerši literatury tento pojem vůbec nezahrnula
do klíčových slov. Z důvodu nedostatečné klasifikace u
oponentského posudku byl následně přečten druhý oponentský
posudek, který obsahoval 1 otázku, na kterou měla studentka také
připravenou odpověď. Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D vznesl
připomínku na absenci hypotéz. Doc. MUDr. František Novák, Ph.D
rozvinul tuto připomínku o absenci nejen hypotéz , ale také jakékoliv
verifikace výzkumných otázek. Dále uvedl další připomínky týkající
se zpracování práce, a to týkající se uvádění vlastních subjektivních
názorů autorky, které nejsou žádnými zdroji podloženy. Prof.
Miovský následně okomentoval a odargumentoval výzkumný soubor
jako nerelevantní, a tím i celé výzkumné šetření. Celá prezentace
práce byla ukončena ve 13:14 hod. Následovala porada zkušební
komise bez přítomnosti studentky ohledně klasifikace. Při hodnocení
obhajoby diplomové práce komise přihlédla nejen k navržené
klasifikaci vedoucí a obou oponentů práce, ale také k vlastní
prezentaci práce studentkou. Komise shledala zpracování práce a
obhajobu práce jako nedostatečnou. Klasifikace týkající se obhajoby
diplomové práce byla studentce sdělena předsedou komise. Výsledné
hodnocení bylo studentce sděleno individuálně s ohledem na ochranu
osobních údajů.
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