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2.
Studentka slovně i písemně prohlásila, že její aktuální zdravotní stav
umožňuje vykonat Státní závěrečnou zkoušku.
Diplomantka Bc. Kateřina Šimůnková zahájila obhajobu své
diplomové práce na téma: „Komunikace a vzájemná interakce
zdravotnického personálu s rodinou pacienta v prostředí intenzivní
péče “ ve formě PowerPointové prezentace v 10:39 hod a ukončila ji
v 10: 45 hod. Následně přednostka ÚTPO 1. LF UK, Mgr. Jana
Heczková, Ph.D., přečetla posudek vedoucí práce, včetně její jedné
položené otázky. Na uvedenou otázku měla studentka připravenou
odpověď, kterou zkušební komise vyhodnotila jako uspokojivou a
nebylo nutné položit doplňující otázky. Po přečtení posudku a
následné odpovědi na otázku položenou 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 2 otázky, na kterou studentka
následně odpověděla. Diplomatka měla odpovědi na tyto otázky také
předem připravené. Zkušební komise následně vznesla připomínku
týkající se nesprávného způsobu prezentace zjištěných dat. Celá
prezentace a obhajoba diplomové práce byla ukončena v 10:50 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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