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Komise pro státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce

Předsedkyně komise
doc. Petra Mandysová, Ph.D., MSN - Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií 

Členové komise
doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. - Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií
doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. - Ostravská univerzita. Lékařská fakulta
doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D. - Jihočeská univerzita v ČB, Zdravotně sociální fakulta
plk. MUDr. Michal Plodr, Ph.D., MBA - Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví
doc. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D. - Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví

Školitel: prof. MUDr. Jiří Páral. Ph.D., MBA , F1CS

Oponenti: prof. MUDr. et RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.

Téma disertační práce: Možnosti optimalizace efektivity práce sester na Oddělení
urgentního příjmu - Emergency

atum státní doktorské zkoušky: 25. 2 . 2021
Datum státní obhajoby disertační práce: 25. 2 . 2021

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce byla z důvodu mimořádných 
epidemiologických opatření v ČR zpřístupněna veřejnosti přes on-line připojení v MS 
TEAMS. Veřejná část byla za souhlasu všech zúčastněných nahrávána.



Předsedkyně zkušební komise představila studenta a členy komise. Dále seznámila 
přítomné s celkovým průběhem studia doktoranda, s dosaženými výsledky včetně publikační 
aktivity. Student splnil požadavky dané Studijním a zkušebním řádem Univerzity Pardubice a 
požadavky dané Směrnicí děkana č. 1/2017.

Po představení komise a doktorandky položila zkušební komise otázky 
ze zkušebních okruhů ke státní závěrečné zkoušce.

1. Výzkum v ošetřovatelství (kvalitativní a kvantitativní výzkum, výběr respondentů) (PM)
2. Jaký způsobem probíhá nábor respondentů do konkrétního výzkumu? (PM)
3. Co je to metoda sněhové koule? (PM)
4. Můžete zmínit i jiné metody sběru dat? (PM)
5. Myslíte si, že z Vaší zkušenosti příslušníka mise v zahraničí může být uplatňována 

Evidence Based Practice i v praxi? (JH)
6. Setkal jste se někdy s intervenčními studiemi? Jak studie probíhají? (LS)

Po odpovědích studenta na položené otázky následovalo uzavřené jednání členů 
komise pro státní doktorskou zkoušku. S ohledem na on-line připojení dvou členek komise 
následovalo elektronické hlasování.

Výsledek hlasování: 5 hlasů - obhájil 0 hlasů - neobhájil



Obhajoba disertační práce proběhla po úspěšném složení státní doktorské zkoušky, 
která se konala dne 25. 2. 2021.

Student splnil všechny požadavky kladené na studenty doktorského studijního 
programu Ošetřovatelství společně akreditovaného na ZSF JU a FZS v souladu s vnitřními 
předpisy Univerzity Pardubice (Studijní a zkušební řád UPa) a Fakulty zdravotnických studií 
(Směrnice děkana Fakulty č. 1/2017).

Předsedkyně komise představila vedoucího práce a oponenty disertační práce. 
Předsedkyně komise vyzvala studenta k prezentaci dosažených výsledků, k přednesení závěru 
a přínosu disertační práce. Doktorand zhodnotil přínos disertační práce pro rozvoj kvality 
ošetřovatelské péče v praxi.

Po vystoupení studenta přednesl posudek školitel doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA, 
FISC. První oponentský posudek shrnula doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., druhý 
oponentský posudek přednesl prof. MUDr. RNDr. Milana Raška, Ph.D. Konkrétní výhrady a 
připomínky jsou obsaženy v přiložených oponentských posudcích. Doktorand odpověděl 
na dotazy oponentů věcně správně na dobré odborné úrovni.

V další části obhajoby byly členy komise položeny doplňující otázky k dosaženým 
výsledkům a jejich využitelnosti pro další rozvoj oboru a zmapování situace na konkrétním 
oddělení.

Diskuse - připomínky a dotazy:
1. Popis subjektivní reality ve vědecké práci. (JH)
2. Název disertační práce nekoresponduje soborem Ošetřovatelství. Str. 24 -  žebříček

Forbes2018 - American Most k led Profession. (SB)
3. Jaké validované dotazníky jste k výzkumu použil? (PM)
4. Pro koho by měly být určeny praktické výstupy z výzkumu? (MP)
5. Jsou primář a vrchní sestra Oddělení urgentního příjmu FNHK seznámeni s výstupy

Vašeho výzk unu? (MP)
6. Problematika výsledku auditu v ncn^cnici. (MK)
7. Jaké byste našel společné rysy se : na urgentním příjmu a J1P a v čem se liší? (MK)
8. Využití SW( T analýzy. (JH)

Po odpovědích studenta na položené otázkv následovalo neveřejné jednání členů komise pro 
obhajobu disertační ráče. S ohledem u.a nn-!ine připojení dvou členek komise následovalo 
elektronické hlasová; í.

Výsledek hlasování: 5 hlasů - obhájil 0 hlasů - neobhájil



Jméno a příjmení Podpis

Předsedkyně komise: doc. Petra Mandysová, Ph.D., MSN

Členové komise: doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. mM n A y

doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.
K X ^

plk. MUDr. Michal Plodr, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D. omluven /

V Pardubicích dne 25. 2. 2021 

Vyjádření děkankv fakulty:

S návrhem komise pro státní doktorskou zkoušku souhlasím -  nesouhlasím*'

S návrhem komise pro obhajobu disertační práce souhlasím -  nesouhlasím-

V Pardubicích dne 25. 2. 2021

doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. 
děkanka

Zapsala: Ing. Monika Kofferová 
V Pardubicích dne 25. 2. 2021

* ' nehodící se škrtněte


