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Datum obhajoby:          7.9.2017 
 
Průběh obhajoby: 
Diplomantka krátce seznámila komisi přehledným způsobem s nejdůležitějšími výsledky své 
diplomové práce. Její vystoupení bylo jasné a srozumitelné. Prokázala, že uvedené tématice rozumí 
a je schopna samostatné práce. Vyčerpávajícím způsobem zodpověděla všechny dotazy oponenta i 
členů komise. Komise se shodla na výborném hodnocení diplomové práce. 
 
Výsledek obhajoby:  výborně    velmi dobře   dobře    neprospěl/a    
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