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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.
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Práce v elektronické podobě musí být studentem vložena do SIS. Formulář vyplňte ve všech bodech v elektronické podobě. V bodě Členové komise se uvedou
všichni členové komise a za jejich jména se uvede „(přítomen)“ nebo „(nepřítomen)“. Předseda nebo místopředseda komise je jejím členem. V bodě Průběh
obhajoby by měly být uvedeny alespoň čtyři věty vystihující průběh obhajoby. Po vyplnění formuláře ho vytiskněte, dole formulář ještě vlastnoručně
podepište a přiložte k zápisu o státní závěrečné zkoušce. Současně vložte formulář v elektronické podobě (bez vlastnoručního podpisu) do SIS.
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