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Průběh obhajoby: 1) Kolegyně Klára Vetterová na úvod SZZK - obhajoba stručně

představila obsah svojí práce: Městský mobiliář jako součást vizuální
podoby Prahy - analýza vybraných typů
2) Následně přečetl posudek vedoucí bakalářské práce PhDr.
Vladimír Czumalo CSc., s doprovodným komentářem, ve kterém
výrazně pochválil výběr tématu i metody, kterou se kolegyně
rozhodla k výše uvedenému tématu přistoupit. Konstatuje dobrou
znalost odborné terminologie, rozvržení práce, atd. Práci označuje za
velmi vyspělou, projev za kultivovaný.
Na základě svého posudku proto vedoucí práce doporučuje
předkládanou bakalářskou práci k úspěšné obhajobě. Práce je
doprovázena vynikající obrazovou přílohou!
3)Dále následoval posudek oponenta bakalářské práce PhDr. Milana
Pecha, Ph.D., ve kterém oponent mimořádně kladně hodnotí obsah,
zaujetí, celkový koncept, i "uchopení tématu". Oponent na základě
svého posudku velmi rád doporučuje předkládanou práci k úspěšné
obhajobě. Oponent rovněž zvláště pochválil obrazovou přílohu.
4) Rozprava se členy komise...

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