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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 9.43 hod. Studentka představila
strukturu diplomové práce, prezentovala výzkumné cíle a výsledky
svého výzkumného šetření. Studentka uvedla doporučení a aplikaci
výsledků do praxe. Byla představena také informační brožura určená
pro rodinu pacienta, kterou diplomantka navrhla jako výstup ze své
závěrečné práce.
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
doplňující otázku týkající se použití jednotného nástroje při získávání
dat, který byl chybně využit u více profesí a poukázala tím na
pochybení v metodologii, ve zpracování výsledků práce a jejich
interpretaci. Diplomantka tato pochybení uznala.
Dále byly oponentem práce vzneseny další výtky týkající se
charakteristiky výzkumného vzorku a nevhodně položených otázek v
dotazníku.
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Komise se dále zdržela dalších dotazů a připomínek.
Po ukončení prezentace a rozpravy se komise bez přítomnosti
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 10.10 hod.

Výsledek obhajoby: dobře (3)
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