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Identifikační číslo studenta: 35303734

Typ studijního programu: navazující magisterské
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Identifikační číslo studia: 421412
Datum zápisu do studia: 23.09.2013
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Kulturně-ekologické souvislosti v současnosti.

Jazyk práce: slovenština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Oponent(i): Ing. Vojen Ložek

Datum obhajoby : 19.09.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Předseda komise vzájemně představil pět uchazeček a komisi,

přítomného vedoucího první a druhé diplomové práce (Mgr.
Havránek) a odborné veřejnosti (ing. arch. Říha, přišel později jako
oponent druhé práce v pořadí, ale dále zastupoval odbornou veřejnost
po čtyři první obhajoby). Před obhajobou Bc. Bohušové se dostavil i
její oponent Ing. Ložek. Poté byly uchazečky seznámeny s
procedurou státní závěrečné zkoušky. V souladu s harmonogramem
představila Bc. Ivana Bohušová jako čtvrtá v pořadí svou
diplomovou práci. Následně byly předneseny posudky oponenta a
vedoucího diplomové práce; oba autoři posudků byli přítomni.
Uchazečka se podle důležitosti vyjádřila k jednotlivým námětům
posudků, zejména k explicitně položeným otázkám, a to ústně i
formou přehledné PP prezentace. Předseda komise vybídl k volné
diskusi, jíž se zúčastnili všichni přítomní. Již za nepřítomnosti
uchazečky se předseda otázal vedoucího i oponenta práce na jejich
výslednou klasifikaci po výkonu u obhajoby. Posléze komise za
nepřítomnosti uchazečky hlasovala o hodnocení této i čtyř dalších
prací. Předseda komise sdělil všem pěti uchazečkám výsledná
hodnocení.
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