
UNIVERZITA KARLOVA
1. lékařská fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba závěrečné práce

Akademický rok: 2019/2020

Jméno a příjmení studenta: Bc. Kateřina Votavová
Rok narození: 1972
Identifikační číslo studenta: 35668440

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
Identifikační čísla studia: 473167

Název práce: Úloha sestry v dárcovství orgánů u dětských pacientů

Pracoviště práce: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: Mgr. Veronika Kulířová
Oponent(i): Mgr. Zuzana Pražáková

Datum obhajoby : 11.02.2020 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Státní závěrečná zkouška proběhla na ÚTPO: Studničkova 7, Praha

2.
Studentka slovně i písemně prohlásila, že její aktuální zdravotní stav
umožňuje vykonat Státní závěrečnou zkoušku.

Studentka prezentovala závěrečnou práci v PowerPointu. Obhajoba
závěrečné práce byla zahájena v 10:29 hod. Studentka představila
strukturu diplomové práce, prezentovala výzkumné cíle a výsledky
svého výzkumného šetření. Studentka uvedla doporučení a aplikaci
výsledků do praxe.
Přednostka ústavu Mgr. Jana Heczková, Ph.D. prezentovala posudek
vedoucího i oponenta.
Následovala rozprava k diplomové práci, kdy studentka zodpověděla
otázky vedoucího práce i oponenta.
Přednostka ústavu Mgr. Jana Heczková, Ph.D. položila studentce
další doplňující otázky, na které diplomantka nedokázala uspokojivě
odpovědět. Studentka byla vyzvána, aby se vrátila ve své prezentaci
k cílům práce a provedla komparaci s uváděnými výsledky.
Studentka však nedokázala přiřadit uváděné výsledky ke stanoveným
cílům.
Přednostka ústavu Mgr. Jana Heczková, Ph.D. následně vznesla také
četné námitky ke zpracování praktické části práce, k výzkumnému
šetření resp. k jeho absenci.
Komise se dále zdržela dalších dotazů a připomínek.
Po ukončení prezentace a rozpravy se komise bez přítomnosti
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studentky poradila o výsledném hodnocení diplomové práce.
Zkušební komise přihlédla k posudkům vedoucího práce a oponenta
dále se rozhodovala na základě průběhu obhajoby a vlastního
uvážení.
Výsledné hodnocení bylo studentovi sděleno individuálně s ohledem
na ochranu osobních údajů.
Obhajoba závěrečné práce byla ukončena v 10.28 hod.

Výsledek obhajoby: neprospěl/a (4)
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