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Průběh obhajoby: V úvodu obhajoby přednesl autor práce Jan Havel plynule bez

jakýchkoliv pochybností velmi dobře připravenou prezentaci svojí
bakalářské práce, kde ve svém závěru již reagoval na připomínky od
vedoucího práce Matouše Jindry.
Vedoucí práce Matouš Jindra zdůvodnil a objasnil skutečnosti,
týkající se druhého pokusu obhajoby této bakalářské práce. Také
vyzdvihl již velmi dobrou spolupráci při tvorbě předložené práce, ale
zároveň komentoval částečně problematickou výsledkovou část.
Oponentský posudek přednesl v zastoupení oponentky Petry
Fořterové předseda komise Tomáš Gnad, který vyzdvihl především
nedostatky a nepřesnosti v předložené práci, uvedené v posudku.
Autor práce reagoval na připomínku v souvislosti s citací autorů,
jejichž stejné části se vyskytovaly i v diplomové práci studentky
Klicnarové (2016), že citoval primární zdroj. Vedoucí práce k tomu
uvedl, že po kontrole předložené práce pomocí programu
odhalujícího plagiátorství se vyskytla shoda jen necelých 5 %.
Autora Vaverku (1989) autor práce uvedl jen pro srovnání, tato
publikace nebyla použita pro porovnání jako stěžejní.
Autor práce přiznal nedostatky v metodice práce, kdy si nebyl vědom
toho, jakým způsobem by měla být metodika práce uvedena.
Jednotlivé body, týkající se posuzování chyb ve sledované technice,
které vytýkala oponentka práce, autor podrobněji vysvětlil a ve
většině případů se spíše jednalo o nesprávně zvolenou prezentaci,
nikoliv o chybné posuzování ze strany autora. Některých nedostatků
ve výsledkové části si je autor práce vědom, stejně tak si je vědom,
jak by se jich mohl příště vyvarovat.
Na všechny připomínky autor velmi dobře a pohotově reagoval.

Na základě předložené práce, i s určitými výhradami vedoucího či
oponenta, velmi dobré prezentace a následné reakce autora práce na
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dotazy celé komise byla práce hodnocena známkou: velmi dobře.

Výsledek obhajoby: velmi dobře (2)

Předseda komise: PaedDr. Tomáš Gnad ............................

Členové komise: Mgr. Tomáš Brtník ............................

 PhDr. Matouš Jindra, Ph.D. ............................
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