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Průběh obhajoby: 
Ivana Špilínková prezentovala svou bakalářskou práci. Vedoucí práce V. Žák přečetl posudek vedoucího, 
oponentka V. Koudelková posudek oponentky. Autorka poté reagovala na komentáře a otázky v posudku 
oponentky, ta byla s odpovědí spokojena. V  diskusi pak vystoupili s dotazy a komentáři J. Dolejší, 
V. Kapsa, V. Žák, L. Dvořák a D. Mandíková. Autorka na komentáře průběžně reagovala. Komise 
ocenila mimo jiné kvalitu zpracování práce. V neveřejné části zasedání pak komise stanovila známku, ta 
byla následně veřejně vyhlášena. 
 
Výsledek obhajoby:  výborně  velmi dobře   dobře    neprospěl 
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