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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: kvalita triangulace, inverzní nerovnost (Křížek), polynomiální stupeň nespojité 
Galerkinovy metody vzhledem k času (Dolejší), výpočet rychlosti sítě (Sváček), srovnání s výsledky 
jiných autorů (Kozel), velikost soustav lineárních rovnic (Zítko), řád Gaussova pravidla (Kofroň). 
Uchazeč všechny otázky zodpověděl a předseda komise veřejnou část obhajoby ukončil.
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