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Pr�b�h obhajoby: 

1) Úvod – p�ivítání komise, oponenta a host�. P�edseda komise konstatoval úsnášeníschopnost 
komise – p�ítomno 8 �len�. 

2) Diplomant   p�ednesl referát o své práci. Zatím kolovaly výtisky diplomové práce.  
3) Vyjád�ení vedoucího práce a oponenta. 
4) Diplomant zodpov�d�l otázky oponenta a p�ipomínku vedoucího. 
5) Ve�ejná diskuse – odpov�di diplomanta na otázky z pléna: 

Píša – jaké rozhodující výsledky práce a kde jejich užití? 
Pavl� – kolik blesk� obsahuje databáze, jaká úsp�šnost nalezení párového hvizdu? 
P�ech – rozdíly mezi vedeným a nevedeným módem hvizd�? Jaký se zde uplat�uje?  

6) Neve�ejná �ást obhajoby, na záv�r usnesení komise na známce z diplomové práce. 
7) Vyhlášení výsledku obhajoby a záv�r. 

 
Výsledek obhajoby:  � výborn�   � velmi dob�e  � dob�e   � neprosp�l/a    
 
P�edseda nebo místop�edseda komise: 



Pokyny pro p�edsedy nebo místop�edsedy komisí: 
 
Formulá� vypl�te ve všech bodech v elektronické podob�. V bod� �lenové komise se uvedou všichni 
�lenové komise a za jejich jména se uvede „(p�ítomen)“ nebo „(nep�ítomen)“. P�edseda nebo 
místop�edseda komise je jejím �lenem. V bod� Pr�b�h obhajoby by m�ly být uvedeny alespo� �ty�i v�ty 
vystihující pr�b�h obhajoby. Po vypln�ní formulá�e ho vytiskn�te, dole formulá� ješt� vlastnoru�n� 
podepište a p�iložte k zápisu o státní záv�re�né zkoušce. Sou�asn� zašlete formulá� v elektronické podob� 
(bez vlastnoru�ního podpisu) e-mailem p�íslušné referentce na studijní odd�lení, která zajistí jeho 
zve�ejn�ní prost�ednictvím SIS. 
 


