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Průběh obhajoby:
Předsedkyně komise zahájila obhajobu stručným představením kandidáta. Konstatovala, že komise je

usnášeníschopná a kandidát splnil všechny podmínky nutné k obhajobě práce. Kandidát shrnul výsledky
práce  ve  stručné  prezentaci.  Diskutoval  vliv  hraničních  podmínek  na  numerické  modely  subdukcí,
referenční model subdukce a jeho využití ke srovnání různých numerických metod a fenomén přenosu
vody a dehydratace v subdukčním modelování.

Doc.  Čadek,  vedoucí  práce,  shrnul  postup  prací  na  tezi  v  kontextu  mezinárodního  projektu  C2C
a doporučil její přijetí.

Dr.  Warren  ve  svém  posudku  vyzdvihla  příspěvek  kandidáta  k  testování  praktické  použitelnosti
numerických  modelů  subdukce  a  poukázala  na  vysokou  kvalitu,  logičnost  a  dobrou  čitelnost  práce.
Diskusi s kandidátem směřovala k motivaci projektu, postupu vývoje modelů v rámci práce, organizaci
a koordinaci srovnávací studie. Dále s kandidátem diskutovala význam jeho výsledků pro geologickou
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interpretaci  numerických  modelů,  volbu  schématu  pro  přenos  vody  a  citlivost  výsledků  na  volbu
vstupních parametrů. Dr. Warren vyjádřila spokojenost s odpověďmi kandidáta a doporučila přijetí práce.

Dr.  van  den  Berg  poukázal  na  provázanost  geofyzikálního  modelování  a  geologické  interpretace.
S kandidátem  diskutoval  výhody  konceptu  otevřené  hraniční  podmínky,  omezení  plynoucí  z  použití
klasické Boussinesqovy aproximace oproti  rozšířené B. aproximaci  a jejich dopad na výsledky. Další
otázky se týkaly vlivu obsahu vody na částečné natavení materiálu a mechanického promíchávání hmoty
s různým  litologickým  složením.  Dr.  van  den  Berg  vyjádřil  spokojenost  s odpověďmi  kandidáta
a doporučil přijetí práce.

Obhajoba  pokračovala  otázkami  členů  komise.  Doc.  Matyska  se  tázal  na  možný  vliv  viskózního
zahřívání  a  použití  křehké  a  plastické  reologie.  Otázka  doc.  Dolejše  se  týkala  detailů  tečení  vody
v systému, vlivu silikátů na hustotu vody a použitelnosti Darcyho zákona.

Otázek z publika nebylo. Komise zasedla k uzavřenému jednání a hlasování.
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