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Průběh obhajoby: Posluchačka zahajuje obhajobu motivací řešené úlohy snahou o

hlubší porozumění průtoku krve v poškozených cévách. Dále
představuje model proudění krve a ukazuje rovnice a okrajové
podmínky. Jako cíle si pokládá napsat program pro řešení 2D a 3D
problému včetně zahrnutí realistické geometrie oblasti z lékařských
zobrazovacích metod pro konkrétní pacienty a studia různých
okrajových podmínek na vstupu. 
Podrobněji diskutuje výhody a nevýhody jednotlivých okrajových
podmínek. Detailně diskutuje platnost Murrayho zákona popisujícího
dělení toku ve větvení tepen, jeho modifikace a důsledky pro slabou
formulaci úlohy. Definuje fyzikální veličiny pro vyhodnocení
charakteru výsledného toku pro lékařské účely. Stručně se věnuje
implementaci numerického řešení úlohy. Detailněji diskutuje
výsledky pro jednoduchou a rozvětvenou tepnu především z důrazem
na rozdíly výsledků mezi různými okrajovými podmínkami a snaží
se vyloučit nevhodné okrajové podmínky. 

Školitel ještě jednou shrnuje výsledky práce a chválí formální
provedení práce. Oponent vysoce hodnotí práci po obsahové i
formální stránce. V odpovědi na dotaz oponenta diplomantka
diskutuje možné důsledky případného započtení odchylek od
Newtonovské reologie, konvergenci rychlostního profilu ke
stacionárnímu stavu a problémy s konvergencí použitého "řešiče".
Odpovědi na otázky jsou dobře připravené a srozumitelné.

V následné diskusi se posluchačka vyjadřuje k platnosti Murrayho
zákona. Diskutující (Ondřej Souček, Vít Průša) navrhují jeho
numerické ověřování. Posluchačka se rovněž vyjadřuje k tomu, které
okrajové podmínky jsou kompatibilní s analytickým řešením pro
nekonečnou trubici, ale není si bez přípravy jistá. Další otázka
směřuje k aplikovatelnosti výsledků ve skutečné lékařské praxi a
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posluchačka zmiňuje jak probíhá spolupráce s konkrétním lékařem.

Komise kladně hodnotí výbornou úroveň a rozsah práce, která
obsahuje původní výsledky a vysoce překračuje požadavky kladené
na diplomovou práci.
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