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Průběh obhajoby: Uchazečka v úvodu prezentovala v cca 15-minutovém referátu výsledky své práce.
Vedoucí práce poté konstatoval, že jde o práci výjimečnou, ve které uchazečka byla schopna navázat na
nové výsledky (z let 2011 a 2012), které dokázala dále zobecnit. Oponent se s vedoucím práce shodl
v konstatování, že výsledky této diplomové práce jsou publikovatelné ve velmi dobrém časopise, i v tom,
že v práci nenalezli nejen žádné chyby, ale také žádné nepřesnosti. Komise poté na uzavřeném jednání
shodla jednoznačně na hodnocení „výborně“.
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.

