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Průběh obhajoby: Po představení uchazeče následovala prezentace jeho disertační práce.
Poté oponenti přednesli své posudky s těmito dotazy:

• prof. Herzog: implicitní vztahy pro modely tekutin

• prof. Herzog: souvislost okrajových podmínek v Kapitolách 2 a 4.

• prof. Süli: přechod modelů tekutin v Kapitole 2 a jejich limity

• prof. Süli: závislost konstant v odhadech chyby na parametrech diskretizace

• prof. Süli: možnost modifikace vztahu pro aposteriorní odhad chyby v duální normě

J. Blechta zodpověděl všechny dotazy a následovala veřejná rozprava s následujícími otázkami:

• prof. Zeman: existence řešení modelů tekutin s implicitními vztahy, vliv okrajových
podmínek



• prof. Zeman: univerzalita výsledků aposteriorní odhadů chyby

• prof. Strakoš ocenil práci týkající se superkonvergence Krylovovských metod díky před-
podmínění

• prof. Ernst: spektrum operátoru předpodmínění, diagonalizace matice předpodmínění v
konečné aritmetice

• doc. Knobloch: vliv koeficientu vazkosti na výsledky kapitoly 4., prof. Süli dotaz upřesnil

• prof. Strakoš komentoval vztah spektra nekonečně a konečně dimensionálních operátorů
v Kapitole 4

Všechny dotazy byly zodpověděny, pak následovalo neveřejné hlasování a oznámení vý-
sledku obhajoby.
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