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Průběh obhajoby: Studentka na úvod dostatečně nepředstavila cíle a otázky bakalářské

práce, neuvádí teoretické podklady a praktický postup práce při
obhajobě práce. Uvádí velmi stručně, že práce se týká autokatetrizace
spinálních pacientů, jakožto jedné ze základních součástí běžných
denních činností. Uvádí, že se účastnila také kurzu autokatetrizace,
aby získala praktické dovednosti i teoretický základ. Podotýká
motivaci k vytvoření práce - jedná se o intimní oblast pacientova
života, o které je vhodné informovat pacienta také písemně.
Nepředstavuje však žádné důležité teoretické podklady pro
bakalářskou práci, některé chybí i v samotné práci - např. široká
problematika inkontinence, možnosti přístupů k problematice
inkontinence a ovládání močového měchýře u spinálních pacientů,
problematiku postižení horní končetiny u tetraplegiků apod. Při
obhajobě prakticky ihned přistupuje k zodpovězení otázek oponenta
a vedoucího práce.
V praktické části studentka získávala data při své praxi na spinální
jednotce. Jako nástroje sběru dat využila rozhovory s pacienty poté,
co obdrželi příručku - tento fakt však v bakalářské práci
neprezentuje, neprezentovala to řádně ani při obhajobě, uvedla to až
na základě otázek členů komise.
Na závěr studentka uvedla, že splnila cíle bakalářské práce a
odpověděla na základní otázku bakalářské práce - vypracování
příručky pro spinální pacienty k autokatetrizaci a ohodnocení její
přínosnosti.
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Předsedkyně komise podotýká, že studentka nedostatečně diskutuje
ve své práci problematiku spinálních pacientů, kvalitu života,
běžných denních činností atd. Nediskutuje postupy práce,
nediskutuje jakým způsobem pracovala a proč. Studentka také
nedostatečně představila svou práci při obhajobě, zaměřila se
především na zodpovězení otázek vedoucího a oponenta práce.
Komise přihlíží k celkové prezentaci a obsahu práce a k přístupu
studentky při konzultacích s vedoucím práce. Komise se domnívá, že
v práci chybí klíčové části a témata, neuvádí dostatečně metody své
práce, nediskutuje a při obhajobě nedostatečně představuje svou
práci.

Výsledek obhajoby: neprospěl/a
Předseda komise: doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. ............................

Členové komise: Bc. Alžběta Čábelková ............................

 Mgr. Anna Krulová ............................

 Bc. et Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. ............................

 Bc. Tereza Svobodová ............................

 Mgr. Jaromíra Uhlířová ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

44188591 - 339471 - Eva Šestáková

http://www.tcpdf.org

