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Průběh obhajoby: Po zahájení přednesl uchazeč asi 15 minutový referát. V něm jednak shrnul obsah
práce a jednak poukázal na ty části práce, které doznaly zásadnějších změn proti předchozí neobhájené
verzi. Za nepřítomného vedoucího práce přečetl posudek předseda komise. V tomto posudku, i posudku
přítomného oponenta bylo konstatováno, že práce stále ještě obsahuje některé chyby a nepřesnosti. Tyto
komentoval kromě oponenta také doc. Kalenda, s nímž student některé části práce konzultoval z důvodu
nemoci školitele. Student na některé připomínky reagoval, u některých z nich připustil, že verze, kterou
uvádí v práci, je nepřesná či chybná. V diskusi kromě zmíněných vystoupil ještě prof. Malý. V uzavřené
části se komise shodla na tom, že práce není sepsána ideálně a stále ještě obsahuje některé chyby a
nepřesnosti. Tyto však již nejsou zásadního charakteru a práci je možno uznat jako diplomovou. Komise
se jednoznačně usnesla na známce dobře.
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.

