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Státní závěrečná zkouška proběhla na Gynekologicko-porodnické
klinice 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 18, 128 08 Praha 2.
Studentka slovně a písemně potvrdila, 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, čichu apod.).
2) Nebyla diagnostikována COVID-19 pozitivní.
3) Nebyla nařízena karanténa v důsledku diagnostikovaného
COVID-19 onemocnění nebo kontaktu s COVID-19 pozitivní
osobou.
4) Studentka v posledních dvou týdnech se (vědomě) nesetkala s
COVID-19 pozitivní osobou.

Průběh obhajoby:

Záznam o průběhu obhajoby závěrečné práce:
Studentka prezentovala závěrečnou bakalářskou práci v
PowerPointu. Po prezentaci práce Mgr. Miluše Kulhavá seznámila
komisi s posudky vedoucího práce a oponenta. Následovala rozprava
k bakalářské práci, jejíž součástí byly odpovědi studentky na otázky
položené v posudcích. Po ukončení prezentace a rozpravy se komise
bez přítomnosti studentky a veřejnosti poradila o výsledném
hodnocení bakalářské práce.
Zkušební komise přihlédla k posudkům vedoucího práce i oponenta a
dále se rozhodovala na základě průběhu obhajoby a vlastního
uvážení.
Výsledné hodnocení bylo studentce sděleno individuálně s ohledem
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na ochranu osobních údajů.
Výsledek obhajoby:

výborně (1)

Předseda komise:

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

............................

Členové komise:

Mgr. Miluše Kulhavá

............................

PhDr. Hana Syrová

............................
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