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Průběh obhajoby: 

Student nejprve prezentoval výsledky bakalářské práce. Potom byl přečtený posudek vedoucího práce. 

Posudek se vyjadřuje kladně o vykonané práci, ale upozorňuje na nedostatky v uspořádání textu a ve 

způsobu prezentace dosažených výsledků. Práci doporučuje jako bakalářskou uznat a navrhuje klasifikaci 

stupněm „velmi dobře“. Potom seznámil přítomné se svým posudkem oponent. Jeho posudek byl 

poněkud více kritický, upozorňoval na nedostatky odborného textu a rovněž na nevhodnou strukturu 

práce a špatnou ilustraci výsledků. Práci v posudku doporučoval oponent uznat jako bakalářskou a 

hodnotit stupněm „dobře“. Ve svém vystoupení oponent ještě ocenil, že některé nedostatky byly 

napravené předvedením grafů v rámci prezentace. Také konstatoval, že při prezentaci student uspokojivě 

odpověděl na dotazy v posudku. V následující diskusi student odpověděl na dotazy prof. Štěpánka 

(z jakého důvodu nebyly v práci uvedené zásadní grafy) a prof. Cejnara (konkrétní použitelnost daného 

typu výsledků).  
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