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Průběh obhajoby: 1. Adam Janečka přednesl referát o pohybu tekutin s tlakově závilsými 
materiálovými koeficienty při povrchovém zatížení.
2. Byl přečten posudek vedoucího  (dr. Průša), kde zhodnotil a ocenil dosažené výsledky, zmínil několik 
detailních nedostatků, které však neubírají na hodnotě práce. 
3. Oponent,doc. Čadek, ve svém posudku ocenil numerickou část práce. Položil několid otázek 
týkajících se fyzikálního odvození modelu a odhadu chyb v numerické aproximaci, které diplomant 
zodpověděl uspokojivě.
4. Diskuse o otázkách k použité spektrální metodě a porovnání numerických metod.
5. V neveřejné části diskuze byla práce jednohlasně ohodnocena stupněm 1.
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