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Průběh obhajoby: 1.  Petr Bulušek přednesl referát o cílech a výsledcích své práce, motivované 
modelováním deformací nákladních aut z reálném čase. 
2. Vedoucí a oponent poté zhodnotili práci, a přednesli dotazy, na které diplomant regoval velmi 
kompetentním způsobem.  
3. Diskuse se soustředila na dvě témata: co vše diplomant zprovoznim, otestoval, implmentovala 
vyřešil po stránce softwarové,  a zda lze analyzovat metody redukce modelů citované, prezentované 
a implementované práce. Zatímco samotná práce má vesměs jen přehledový charakter (prezentac 
je však na vysoké úrovni), cenné  jsou podrobně okomentované programy na přiloženém disku. 
4. Komise ocenila vysokou úroveň prezentace a obrovské množství kvalitní práce spojené s 
diplomovou prácí Petra Buluška. 

Výsledek obhajoby:   výborně  velmi dobře   dobře    neprospěl/a
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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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