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Datum obhajoby : 07.09.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: 1. opravný termín
Průběh obhajoby: 1) Kolegyně Nikola Nováková na úvod SZZK - obhajoba stručně

představila obsah svojí práce: Postkonceptuální vývoj v Ceně
Jindřicha Chaloupeckého.
2) Následně přečetl posudek vedoucí bakalářské práce PhDr.
Vladimír Czumalo CSc., s doprovodným komentářem, pochválil
výběr tématu i metody, kterou se kolegyně rozhodla k výše
uvedenému tématu přistoupit. Konstatuje dobrou znalost odborné
terminolgie, rozvržení práce, atd. Přestože se jedná i nadále o práci
kompilačního charakteru, lze konstatovat jisté zlepšení její úrovně,
odstranění tiskových a jiných nedostatků. Změna osnovy celkově
prospěla celkovému výsledku.
Na základě svého posudku proto vedoucí práce s jistými
přetrvávajícími výhradami doporučuje předkládanou bakalářskou
práci k úspěšné obhajobě.
3)Dále následoval posudek oponenta bakalářské práce PhDr. Milana
Pecha, Ph.D., ve kterém oponent v zásadě kladně hodnotí obsah a
celkový koncept předkládané bakalářské práce. Následuje podrobný
výčet drobných pochybení v textu. Hlavní část kritiky směřuje stejně
jako při minulém pokusu o obhajobu zejména k výměru, a způsobu
užívání převzatých textů, jejichž četnost je spíše na škodu. O formě
citování, důslednosti a řekněme korektnosti při způsobu užívání
cizích textů a myšlenek. Oponent na základě svého posudku
doporučuje s drobnými výhradami předkládanou práci k úspěšné
obhajobě.
4) Rozprava se členy komise nad jednotlivými body zmíněnými v
textech obou posudků, zejména v posudku oponenta...

5)Závěrem se členové komise shodují na tom, že předkládaná
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diplomová práce je ve stavu, aby mohla být úspěšně přijata k úspěšné
obhajobě a proto přistupují k hodnocení velmi dobře.

Výsledek obhajoby: velmi dobře
Předseda komise: PhDr. Milan Pech, Ph.D. (přítomen) ............................

Členové komise: PhDr. Eva Bendová, Ph.D. (nepřítomen) ............................

 PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. (přítomen) ............................

 Mgr. Miroslav Šmied (přítomen) ............................

 PhDr. Mgr. Tomáš Winter, Ph.D.
(nepřítomen)

............................
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