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Průběh obhajoby: Obhajobu zahájil předseda představením uchazeče komisi. Student byl
poté vyzván, aby prezentoval výsledky své bakalářské práce. Pan
Sedláček neměl připravenu žádnou prezentaci, pouze několik obrázků z
publikací jiných autorů o tématu skládek tuhého komunálního odpadu.
Místo představení obsahu práce podal výklad k několika obrázkům,
přičemž zjevně neměl připraveno ani pořadí obrázků, ani komentář k
obrázkům. 
Poté předseda komise přečetl posudek nepřítomného oponenta. Následně
seznámil komisi se svým vyjádřením k předložené práci vedoucí práce
Ing. Kudrna. Hlavními připomínkami v obou posudcích je to, že cíle
práce byly splněny jen částečně. Nevhodný je zvolený způsob citování.
Posluchač se během přípravy práce ani jednou nespojil s vedoucím práce.
Komise vysvětlila uchazeči, že během přípravy práce se očekává
vzájemná komunikace mezi studentem a vedoucím práce, přičemž v
tomto procesu se student naučí formální zásady přípravy odborného textu
a rovněž je korigován obsah práce. Na dotazy z posudku oponenta
uchazeč dovedl zčásti odpovědět. V diskusi nad problematikou práce
student dovedl částečně reagovat na položené dotazy.
Komise konstatovala, že s ohledem na nepřijatelnou úroveň presentace
výsledků práce, pouze částečné splnění cílů práce a formální chyby
nemůže být práce úspěšně obájena. Po diskusi a ve shodě s názorem
přítomného vedoucího práce se komise přiklonila ke klasifikaci
předložené bakalářské práce stupněm neprospěl.
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