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Průběh obhajoby: Dávid Sekáč seznámil přítomnou komisi s tématem své bakalářské

práce. Nepřítomný školitel se zmínil, že pro nedostatek času z
důvodu pozdní finalizace práce až těsně před termínem jejího
odevzdání zůstaly v práci určité nedostatky formálního rázu. Práci
hodnotí jako velmi dobrou. Přítomný oponent poukazuje na to, že
autor v práci využívá množství zkratek, z nichž část není v textu
vůbec citována a mnohdy ani specifikována (např. MICA, ULBP,
AKT aj.). Práce vůbec neobsahuje seznam zkratek, což v kontextu
užívání mnoha zkrácených odborných termínů výrazně zhoršuje
orientaci jak v textu, tak i samotné problematice. I přes veškeré
formální nedostatky hodnotí práci výborně. Vyžaduje errata v
podobě doplněného seznamu zkratek. Na jeho dotazy student
odpověděl odpověděl v pořádku a oponent byl spokojen. Na dotazy
členů komise student odpověděl rozpačitým způsobem. Komise
hodnotí obhajobu jako dobrou. Vyžaduje errata v podobě seznamu
zkratek a předělání seznamu citované literatury. V seznamu chybí
označené sekundární citace, citace jsou tam v mnoha případech
zdvojené a také stejné práce se tam nachází pod dvěma různými
roky.
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