
Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta

ZÁZNAM O PRŮBĚHU OBHAJOBY

DIPLOMOVÉ PRÁCE

Název práce:  Generace vířivosti rychlostního pole gradientem entropie

Jazyk práce: angličtina

Jméno studenta: Martin Novák 

Studijní program: F Y Z I K A 

Studijní obor: Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice

Vedoucí  práce: prof. Ing. František Maršík, DrSc.

Oponent: prof. Miroslav Grmela

Členové komise: 
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. přítomen
prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc. přítomen
prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. přítomen

     doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. přítomen
prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. přítomen
prof. Ing. František Maršík, DrSc. přítomen
doc. RNDr. Karel Najzar, CSc. přítomen
prof. RNDr. Karel Segeth, CSc. přítomen
prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr.h.c. nepřítomen
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc. nepřítomen
doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D. nepřítomen

Datum obhajoby: 6. září 2012

Průběh obhajoby: 1. Martin Novák přednesl referát na téma generace vířivosti rychlostního pole 
gradientem entropie. 
2. Vedoucí prof. Maršík v posudku shrnul odevzdanou práci, kterou doporučil, ale zároveň zmínil 
četnost formulačních chyb a nepřesností. Diplomant zodpověděl otázku ke vztahu (A.4).
3. Byl přečten kritický posudek oponenta prof. Grmela, který shrnul obsah práce, a zmínil nedostatky v 
obsahu práce. Dále byla diskutována otázka definice entropie použitá v práci, tvar Lagrangiánu, 
nezávislost proměnných.
4. V neveřejné části diskuse se členové komise shodli na hodnocení známkou 2.
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