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Průběh obhajoby: Diplomant seznámil komisi s výsledky své práce formou počítačové prezentace. 
Práce se zabývala simulací učení různých druhů zvířat s možným využitím implementovaného 
modelu při výuce biologie na středních školách. Prezentace obsahovala mj. popis modelu učení zvířat 
a výsledky provedených experimentů. Po prezentaci byly přečteny posudky vedoucího a oponenta. 
Práce je aplikačně kvalitní a přínosná, s mezinárodní publikovatelností. Vedoucí měl řadu drobných i 
několik zásadních připomínek k textu práce - k použité argumentaci i metodologii. Z důvodu 
nepřítomnosti oponenta byl posudek oponenta přečten předsedkyní komise. Připomínky z posudků 
byly diplomantem uspokojivě odpovězeny. V rámci veřejné rozpravy položila otázku doc. RNDr. 
Iveta Mrázová ohledně náhodného výběrů akcí. V poslední části obhajoby komise zhodnotila 
diplomantův projev, přihlédla k obsahu posudků a určila výsledek obhajoby. 
 
 
 
Výsledek obhajoby:  výborně   ⌧ velmi dobře   dobře    neprospěl/a    
 
Předseda nebo místopředseda komise: doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. 
 
______________________________________________________________________________ 
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.  
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