
Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba závěrečné práce

Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Bc. Petra Vilímová
Identifikační číslo studenta: 71325205

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Intenzivní péče
ID studia: 473165

Název práce: Role sestry ve farmakoterapeutickém týmu z pohledu farmakologa
Pracoviště práce: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: Mgr. Jana Heczková, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Lenka Jeřábková

Datum obhajoby: 09.09.2021 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Průběh obhajoby: Státní závěrečná zkouška (dále SZZk) proběhla v učebně ÚTPO 1.
LF UK, Studničkova 7, Praha 2.
- Státní závěrečná zkouška probíhala u všech zúčastněných s
ochranou dýchacích cest pomocí respirátorů.
- Studentka se prokázala před státní závěrečnou zkouškou
certifikátem o dokončeném očkování proti COVID-19, přičemž od
poslední dávky uplynula doba delší než 14 dnů.

Studentka slovně i písemně prohlásila, že její aktuální zdravotní stav
umožňuje vykonat SZZk.
Ústní část SZZk byla zahájena obhajobou závěrečné práce. Studentka
stručně přiblížila východiska práce, cíle a hlavní výsledky. Posudek
vedoucího práce byl prezentován v zastoupení přednostkou ÚTPO.
Studentka dostala prostor zodpovědět otázky vedoucího práce, na
položené otázky odpověděla bez připomínek komise.
Následovala prezentace posudku oponenta, studentka odpověděla na
všechny položené otázky.
Následovala rozprava k závěrečné práci. Komise se 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 studentce sděleno
individuálně s ohledem na ochranu osobních údajů.

Začátek obhajoby v 9:30
Konec obhajoby v 9:50
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. MUDr. František Novák, Ph.D. ............................

Členové komise: Mgr. Jana Heczková, Ph.D. ............................

 PhDr. Jana Hocková, MPH, Ph.D. ............................

 Mgr. Lenka Jeřábková ............................
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