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Místopředseda komise, prof. Štěpánek, zahájil obhajobu představením uchazeče. Ten poté ve svém 

vystoupení seznámil přítomné s hlavními výsledky bakalářské práce. Následovalo čtení posudků 

vedoucího práce a oponenta. Oba práci doporučili uznat jako bakalářskou, vedoucí navrhl klasifikaci 

stupněm výborně a oponent stupněm velmi dobře s výhradami k hloubce diskuse výsledků a nesledování 

parametrů dvojčásticové relaxace. M. Zimandl pak zodpověděl dotazy navržené k diskusi v posudcích 

vedoucího i oponenta. Následovala všeobecná rozprava, v rámci níž M. Zimandl odpovídal na dotazy 

členů komise doc. Obdržálka, dr. Ledvinky a prof. Štěpánka. Ve svých odpovědích prokázal uspokojivou 

znalost problematiky bakalářské práce. 
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