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2.
Studentka slovně i písemně prohlásila, že její aktuální zdravotní stav
umožňuje vykonat Státní závěrečnou zkoušku.
Diplomantka Bc. Libuše Žánová zahájila obhajobu své diplomové
práce na téma: „Návrat do života po pobytu na intenzivní péči po
závažných chirurgických výkonech“ ve formě PowerPointové
prezentace v 11:08 hod a ukončila ji v 11:28 hod. V úvodu své
prezentace se diplomantka omluvila se sdělením, že si je vědoma
negativního hodnocení oponentů, avšak na svou obhajobu uvedla, že
verze diplomové práce, kterou vložila do SIS a následně také vytiskla
a nechala svázat do vazby, nebyla správná a jedinou správnou a (dle
sdělení autorky) jedinou finální verzi práce obdržela pouze vedoucí
práce. Vedoucí práce ve svém posudku klasifikovala stupněm:
“výborně“. Následně se předseda zkušební komise položenou
otázkou ujistil, že tedy diplomová práce, kterou má zkušební komise
v tištěné podobě aktuálně k dispozici, není ve finální verzi a jedná se
tedy o některou z předchozích verzí, která obsahuje různá pochybení,
gramatické chyby, formální a další nedostatky. Autorka tuto
informaci před zkušební komisí potvrdila. Autorka tedy při obhajobě
své závěrečné práce prezentuje jinou verzi práce než tu, kterou v
řádném termínu odevzdala. Aktuální a také finální verzi práce má,
dle slov autorky, pouze vedoucí práce, která však není u SZZK
přítomna. Komise se tak nemohla seznámit s finální verzí, a
diplomantka ji ani k obhajobě nepřinesla. Následně přednostka
ÚTPO 1. LF UK, Mgr. Jana Heczková, Ph.D., přečetla posudek
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vedoucí práce, včetně jejích dvou položených otázek. Na uvedené
otázky měla studentka připravené odpovědi, ke kterým zkušební
komise již nepokládala 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 byly položeny 3 otázky, na kterou studentka
následně odpověděla. Diplomatka měla na tyto otázky odpovědi také
předem připravené. Odpovědi však nebyly pro zkušební komisi
dostatečné, a proto ji zkušební komise položila další doplňující
otázku a následně upozornila také na skutečnost, že její závěry, které
prezentuje, neodpovídají metodologii práce. Vzhledem k tomu, že
oponent práce hodnotil zpracování diplomové práce klasifikačním
stupněm: „dostatečný“ byl vypracován posudek druhého oponenta,
který přečetla přednostka ÚTPO 1. LF UK, Mgr. Jana Heczková,
Ph.D. V oponentském posudku byly položeny další dvě otázky, na
které studentka následně odpověděla. Na závěr obhajoby zkušební
komise znovu poukázala na zásadní pochybení týkající se především
analýzy dat a interpretace výsledků, kdy autorka znovu před
zkušební komisí potvrdila, že si je všech těchto pochybení plně
vědoma. Celá prezentace a obhajoba diplomové práce byla ukončena
v 11.48 hod. Zkušební komise se proto shodla, že diplomantka svou
práci před zkušební komisí neobhájila.
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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