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Průběh obhajoby: 
Diplomant prezentoval svou diplomovou práci. Předseda komise L. Dvořák pak přečetl posudek 
vedoucího, P. Žilavý svůj posudek oponenta. Diplomant poté odpověděl na otázky v obou posudcích, 
oponent a členové komise jeho odpovědi komentovali a kladli doplňující otázky; jednotlivé body tak byly 
vyjasněny. V  diskusi pak vystoupili s dotazy a komentáři Z. Drozd, L. Dvořák a M. Kekule, diplomant 
na vznesené dotazy průběžně reagoval. V neveřejné části zasedání pak komise konstatovala, že práce je 
zajímavá, zasloužila by si však ještě dotáhnout a opravit některá problematická místa. Komise pak 
stanovila známku, ta byla následně veřejně vyhlášena. 
 
Výsledek obhajoby:        výborně   velmi dobře   dobře   neprospěl    
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