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Průběh obhajoby: 
Předseda komise přivítal přítomné a představil uchazeče a téma a obor jeho disertace. Konstatoval, že 
jsou splněny všechny předepsané podmínky pro provedení obhajoby a že k vystavené disertační práci 
nepřišly žádné připomínky. Následně seznámil přítomné s životopisem uchazeče a informoval je o jeho 
vědeckých pracích. Poté školitel přečetl své vyjádření k uchazeči a jeho disertaci. Uchazeč seznámil 
přítomné s obsahem své disertační práce a oponenti přečetli své posudky. Uchazeč se vyjádřil k 
připomínkám a otázkám oponentů k jejich spokojenosti. Následovala všeobecná rozprava, v níž byl 
uchazeč tázán: volba okrajových podmínek v případě víru na výstupu, srovnání přesnosti a efektivity 
výpočtů s komerčním softwarem (Feistauer), řešení Navierových-Stokesových rovnic (Dolejší), 
paralelizace (Zítko, Knobloch), zvýšení řádu rekonstrukcí (Zítko), srovnání modelů turbulence (Kozel), 
chyba vzniklá numerickou integrací (Kofroň). Uchazeč všechny otázky zodpověděl a předseda komise 
veřejnou část obhajoby ukončil.
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