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2.
Studentka slovně i písemně prohlásila, že její aktuální zdravotní stav
umožňuje vykonat Státní závěrečnou zkoušku.
1) U studentky se neprojevily v posledních dvou týdnech příznaky
odpovídající virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel,
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
2) Nebyla diagnostikována COVID-19 pozitivní.
3) Nebyla nařízená karanténa v důsledku diagnostikovaného
COVID-19 onemocnění nebo kontaktu s COVID-19 pozitivní
osobou.
4) Studentka v posledních dvou týdnech (vědomě) nesetkala s
COVID-19 pozitivní osobou.

Studentka prezentovala závěrečnou práci v PowerPointu. Obhajoba
závěrečné práce byla zahájena v 13.45 hod. Studentka představila
strukturu diplomové práce, prezentovala výzkumné cíle a výsledky
svého výzkumného šetření. Studentka uvedla doporučení a aplikaci
výsledků do praxe.
Na základě rozdílného hodnocení v posudku vedoucího práce a
oponenta byl přednostkou ústavu navržen druhý oponentský
posudek. Přednostka ústavu Mgr. Jana Heczková, Ph.D. prezentovala
posudek vedoucího i oponentů.
Následovala rozprava k diplomové práci, kdy studentka zodpověděla
otázky vedoucího práce i dvou oponentů. Na položené otázky
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vedoucího a oponenta práce studentka odpověděla částečně.
Přednostka ústavu spatřuje především nedostatky v odborné
terminologii a chybné prezentaci výsledků.
Komise se dále zdržela dalších dotazů a připomínek.
Po ukončení prezentace a rozpravy se komise bez přítomnosti
studentky a veřejnosti 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 14.10 hod.

Výsledek obhajoby: velmi dobře (2)
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