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Průběh obhajoby: 1. Šimon Axman přednesl referát o tématu práce a dosažených výsledcích 
týkajících se kritérií regularity pro nestacionární nestlačitelné Navier-Stokesovy rovnice. 
2. Byl přečten posudek vedoucího, doc. Pokorného, kde celkově zhodnotil práci – vyzdvihl rozsah 
přehledu existujících výsledků a úroveň dosažených výsledků. 
3. Byl přečten posudek oponenta, prof. Neustupa, kde byla taktéž vyzvednuta hodnotu dosažených 
výsledků. Diplomant reagoval uspokojivě na dotaz člena komise (prof. Málek). 
4. V neveřejné části diskuse byla práce jednohlasně ohodnocena stupněm 1. 
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všichni členové komise a za jejich jména se uvede „(přítomen)“ nebo „(nepřítomen)“. Předseda nebo místopředseda komise je jejím členem. V  bodě Průběh 
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