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Průběh státní závěrečné zkoušky

Předsedkyně zkušební komise představila studentku a členy komise. Dále komisi seznámila 
s celkovým průběhem studia, s dosaženými výsledky hodnocení aktivit. Studentka splnila požadavky 
dané Studijním a zkušebním řádem Univerzity Pardubice a požadavky dané směrnicí děkana 
č. 1/2017.

Předsedkyně komise vyzvala studentku k přednesení tezí s cíli, s hlavními dosaženými 
výsledky, závěry a přínosem disertační práce. Po vystoupení studentky položila doc. PhDr. Jana 
Marečková, Ph.D. a další členové zkušební komise otázky ze zkušebních okruhů ke státní závěrečné 
zkoušce.

1. Koncepce současného českého ošetřovatelství, aktuální problematika, diskutované oblasti

2. Roli a kompetence ošetřovatelského profesionála v moderní ošetřovatelské praxi (role 
v ošetřovatelském procesu, edukátor, výzkumník, obhájce práv pacienta, navrhovatel změn, 
inovátor profese).

Po odpovědích studentky na položené otázky následovalo uzavřené jednání členů komise 
pro státní doktorskou zkoušku. Bylo rozdáno 5 hlasovacích lístků. Následovalo tajné hlasování členů 
komise.

Výsledek hlasování: 5 hlasů - obhájila 0 hlasů - neobhájila

Výsledek státní doktorské zkoušky: v y h o v ě l a



Průběh obhajoby disertační práce

Obhajoba disertační práce proběhla po úspěšném složení státní doktorské zkoušky, která se 
konala dne 4. 11.2021. Předsedkyně komise představila oponenty. 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 UPCE) a Fakulty zdravotnických studií (Směrnice děkana fakulty č. 1/2017).

Předsedkyně komise vyzvala studentku k prezentaci dosažených výsledků. Doktorandka 
zhodnotila přínos disertační práce pro vědecký rozvoj oboru a přednesla návrh pro praxi. Studie 
komplexně popisuje problematiku porodní bolesti, jejího vzniku, faktory ji ovlivňující. Cílem bylo 
vytvořit českou verzi hodnotícího nástroje Labor Coping Scale k péči porodní asistentky o ženu 
s porodní bolestí za využití copingových strategií.

Po vystoupení studentky vyzvala předsedkyně komise školitele disertační práce doc. MUDr. Tomáš 
Bindera, CSc. k přednesu hodnocení průběhu studia, který poukázal na to, jaké jsou možnosti práce 
s rodičkou bez farmakologického zásahu vedoucí k přirozenosti porodního procesu.

Po vystoupení studentky přednesla oponentský posudek doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. Druhý 
oponentský posudek přečetla předsedkyně komise v zástupu za řádně omluvenou oponentku doc. 
PhDr. Yvettu Vrublovou, Ph.D. Konkrétní výhrady a připomínky jsou obsaženy v přiložených 
oponentských posudcích. Doktorandka odpověděla na dotazy oponentů.

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

Připomínky a dotazy:
DJ: Je česká škála volně dostupná k použití? Máte povolení autorky k šíření dotazníku a použití 

v praxi?
DJ: Je nástroj ověřený?
LS: Hodnotily jste psychometrické nástroje dotazníku?
LS: Jak se projevuje příznak „odrazení" rodičky? Byla myšlena nespolupráce?
LS: Co bylo výzkumnou otázkou pro vyhledávání?
LS: Nebylo by lepší použít český výraz „zvládání" místo výrazu „coping strategie"?
JH: Chybí výstižný popis u krabicových grafů.
JH: Doporučení počtu stran na 100, není potřeba do práce zadávat přípravné práce výzkumu.



Doktorandka odpověděla na dotazy oponentů věcně správně na dobré odborné úrovni. 
Po odpovědích studentky na položené otázky následovalo uzavřené jednání členů komise pro 
obhajobu disertační práce. Následovalo tajné hlasování členů komise 
pro obhajobu disertační práce. Bylo rozdáno 5 hlasovacích lístků.

Výsledek hlasování: 5 hlasů - obhájila 0 hlasů -  neobhájila

Výsledek obhajoby disertační práce: v y h o v ě l a
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