Posudek vedoucího bakalářské práce Štěpána Sedláčka Kde ústa ústí
Vzhledem k omezeným možnostem mého mozku budu suchý a věcný, jak podzimní list.
Bakalářkou práci kolegy Sedláčka jsem s ním prožil od počátečního tápání (hledání témat) až
do úspěšného konce. Bakalářská práce s názvem Kde ústa ústí je jedinečná docela prostě
proto, že nikdo, krom Štěpána, by se nedostal do databáze stomiků, jen Štěpán směl, protože,
při zachování všech etických principů, ho tam pustil jeho otec a Mudr. Sequens s plnou
důvěrou, že jejich nabídku nezneužije. Oba pánové (Mudr. Pavel Sedláček a Mudr. Richard
Sequens) patří v Evropě k absolutní špičce v řešení stomických problémů (vývodů) a Štěpán s
nimi konzultoval každého pacienta, kterého chtěl oslovit s tím, že oba pánové měli právo veta.
Nechci teď řešit, zda Štěpánova práce je bezvadná v metodice či v obsahu – tento typ
bakalářských prací je do té míry výjimečný, že tyto „nadstavbové trampoty“ mne nezajímají.
Opakuji, že nikdo, krom kolegy Sedláčka, by takovou práci napsat nesměl, protože by byl pro
oba zmíněné lékaře nevěrohodný. Pokud jsou v Sedláčkově práci chyby, najde je snáze než já
paní profesorka Haškovcová, jelikož jsem (jako vedoucí práce) zaujatý. A její námitky s chutí
přivítám nejen já, ale i kolega Sedláček. Protože jsem nemocný, musím být strohý. A musím
konstatovat, že za osm let mého působení na UK FHS jsem se s typem tak inteligentního,
samostatného a elegantně odmítajícího studenta setkal pouze dvakrát. První se jmenoval
Tomáš Gonsorčík, druhý Ivan Kopečný. Třetí je Štěpán Sedláček. To, že vydání této práce
jako manuálu pro stomiky odfinacuje někdo třetí, je v tuto chvíli bezvýznamné. Štěpán
logicky odmítnul i lékařské dobrozdání, které mu Mudr. Sequens nabídnul jako „pomoc“ při
obhajobě. Jeho práce musí obstát sama o sobě a já doufám, že obstojí. To, že navrhuji
jedničku mi připadá jako samozřejmost, ale dokázat, že si ji zaslouží, musí kolega Sedláček
při své obhajobě sám.
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