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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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Místopředseda komise, prof. Štěpánek, zahájil obhajobu představením uchazeče. Ten poté v krátkém 

vystoupení seznámil přítomné s hlavními výsledky své práce. Následovalo čtení posudků vedoucí práce a 

oponenta. Oba práci doporučili uznat jako bakalářskou a klasifikovat stupněm výborně. P. Cagaš pak 

uspokojivě zodpověděl oba dotazy navržené k diskusi v posudku oponenta. Následovala všeobecná 

rozprava, v rámci níž P. Cagaš odpovídal na dotazy členů komise doc. Obdržálka, prof. Cejnara, doc. 

Řepy a prof. Štěpánka. Ve svých odpovědích prokázal dobrou znalost problematiky bakalářské práce. 
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