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Průběh obhajoby:  
Po představení uchazečky a přečtení svého posudku školitelem, v prezentaci uchazečka seznámila 
komisi se svojí prací. Oba oponenti byli přítomni a přečetli své posudky. Uchazečka zodpověděla 
všechny dotazy oponentů. Dále zodpověděla dotazy členů komise v následné diskusi. V neveřejné 
poradě komise hlasováním rozhodla o výsledku obhajoby.
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podepište a přiložte k zápisu o státní závěrečné zkoušce. Současně vložte formulář v elektronické podobě (bez vlastnoručního podpisu) do SIS.
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