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Průběh obhajoby: Student komisi seznámil s obsahem své bakalářské práce. Poté byly 

přečteny posudky vedoucího práce i oponenta. Otázka z publika se týkala disproporce 

rezerv pro jednotlivé metody. Student nebyl schopen tuto disproporci srozumitelně 

vysvětlit. Bylo patrné, že student se nad výsledky příliš nezamýšlel. Nebyl zřejmý přínos 

této práce krom toho, že student dosadil získaná data do vzorců. Komisi se nelíbil rozsah 

práce ani forma řádkování. Komise se nakonec rozhodla práci uznat a navrhla známku 

dobře. 

 

Výsledek obhajoby:  výborně    velmi dobře   dobře    neprospěl/a    

 

 

Předseda nebo místopředseda komise: 

 

_______________________________________________________________________ 
Pokyny pro předsedy nebo místopředsedy komisí: 

 

Práce v elektronické podobě musí být studentem vložena do SIS. Formulář vyplňte ve všech bodech v elektronické podobě. V bodě Členové 

komise se uvedou všichni členové komise a za jejich jména se uvede „(přítomen)“ nebo „(nepřítomen)“. Předseda nebo místopředseda 
komise je jejím členem. V bodě Průběh obhajoby by měly být uvedeny alespoň čtyři věty vystihující průběh obhajoby. Po vyplnění 

formuláře ho vytiskněte, dole formulář ještě vlastnoručně podepište a přiložte k zápisu o státní závěrečné zkoušce. Současně vložte formulář 
v elektronické podobě (bez vlastnoručního podpisu) do SIS. 

 


