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Datum obhajoby:      16. 12. 2014 

 

Průběh obhajoby: 

     Obhajobu zahájil předseda komise, potom byla komise seznámena s kladným stanoviskem školitele. 

Následovala prezentace tezí a výsledků dizertace doktorandem. Po následném prezentování kladných 

posudků oponentů doktorand obsáhle reagoval na v nich obsažené připomínky a dotazy. Přítomný 

oponent vyjádřil nad touto reakcí plné uspokojení, ohledně nepřítomného oponenta komise konstatovala, 

že všechny jeho připomínky a dotazy byly doktorandem v plném rozsahu a zcela uspokojivě vypořádány. 

Následovala obecná diskuse, jež se především zaměřila na numerické simulace procesů v turbulentním 

proudění, metody řešení, jejich hodnocení a perspektivy dalšího rozvoje. 

 

 

 

Počet publikací:    12       + dalších 6 v konferenčních sbornících 
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Výsledek hlasování:  

Počet členů s právem hlasovacím:     10 

Počet přítomných členů:                      6 

Odevzdáno hlasů kladných:                6 

Odevzdáno hlasů neplatných:             0 

Odevzdáno hlasů záporných:              0 

 

Výsledek obhajoby:    prospěl         
 

 

Předseda nebo místopředseda komise: 
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