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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. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Oponenti: prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
doc. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D.

Téma disertační práce: Tvorba znalostního dotazníku pro pacienty s diabetem mellitem

Datum 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 studentku a členy komise. Dále seznámila 
přítomné s celkovým průběhem studia, s dosaženými výsledky včetně publikační aktivity 
doktorandky. Studentka splnila požadavky dané Studijním a zkušebním řádem Univerzity 
Pardubice a požadavky dané směrnicí děkana č. 1/2017.

Y další části státní doktorské zkoušky položili členové komise otázky ze zkušebních 
okruhů ke státní závěrečné zkoušce.

1. Role sestry v ošetřovatelství profesionální ošetřovatelské praxi, zejména role sestry 
edukátorky v kontextu ošetřovatelského procesu, krátkodobé a dlouhodobé cíle vč. 
příkladů. (PM)

2. Jaké metody edukace znáte? Jakou edukační metodu byste zvolila v případě pacienta 
diabetika? (PM)

3. Jaké faktory ovlivňují sestru, aby se sestra cítila naplněna v roli výzkumníka 
v ošetřovatelství? (JH)

4. Je potřeba některou roli sestry v ošetřovatelství posílit tak, aby sestry neodcházely ze 
zdravotnictví? (LS)

5. Zdůraznily se některé role sestry v posledním roce pandemie? Jaké role sester v primární 
péči mohou být posíleny? (SB)

Po odpovědích studentky 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 - obhájila 0 hlasů - neobhájila

Výsledek státní doktorské zkoušky: v y h o v ě la



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

Studentka splnila 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. Dále 
vyzvala studentku k prezentaci dosažených výsledků, závěru a přínosu disertační práce. 
Doktorandka zhodnotila přínos vytvořeného dotazníku s ověřením obsahové validity pro užití 
v praxi, konkrétně hodnocení efektivity edukace pacientů s diabetem v ČR. Po vystoupení 
studentky přednesl posudek vedoucího práce prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. 
V zastoupení předsedkyně komise doc. Mandysové byly předneseny oponentské posudky doc. 
PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D. a doc. MUDr. Vladimíra Pavlíka. Ph.D. Konkrétní výhrady a 
připomínky jsou obsaženy v přiložených oponentských posudcích. Doktorandka odpověděla 
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.

Diskuse - připomínky a dotazy:
1. Doporučení doplnit dotazník o další validizaci a standardní podmínky měření pro další 

rozvoj dotazníku. (JH)
2. Vytvořený dotazník bude zpětnou vazbou pro edukátora z lékařského personálu, jestli 

s pacientem dobře pracuje. Spatřujete zájem o využití dotazníku spíše ze strany lékařů 
nebo nelékařů? (MP)

3. Dotazník je výbornou pomůckou - nástrojem pro českou praxi, bylo by možné dotazník 
implementovat v zahraničí? (PM)

4. Existují jiné znalostní ověřené dotazníky v ČR? (SB)
5. Disertační práce str. 72 -  Jak jste vypočítala výběrový soubor? (SB)
6. Zapojila jste při využití metody Delphi i pacienty? (LS)
7. Jak probíhal výběr respondentů? (LS)
8. Byl výzkum schválen etickou komisí? (LS)

Po odpovědích studentky na položené otázky následovalo uzavřené jednání členů 
komise pro obhajobu disertační práce. S ohledem na on-line připojení dvou členek komise 
následovalo tajné elektronické hlasování.

Výsledek hlasování: 5 hlasů - obhájila 0 hlasů - neobhájila

Výsledek obhajoby disertační práce: v y h o v ě la



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. írn ífttu
doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.

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

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


