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Průběh obhajoby:  
Student shrnul historii modelů typu „celular gas atomata“. Detailněji probral principy „pair interaction“ 
modelu a jeho modifikace diplomantem (nedeterministický model). Následovala ukázka testovacích běhů 
simulace (exploze krychle a Taylorův Greenův vír). Student studoval disipaci energie v obou modelech a 
efektivitu simulace v závislosti na velikosti oblasti. 
Školitel v posudku shrnul motivaci a poukázal na fakt, že student opět odevzdal práci bez konzultací 
s ním. Navzdory tomu hodnotí práci v zásadě pozitivně. Dále se dotázal na detaily vizualizace 
korelačního tenzoru.  
Oponent v posudku zmínil nedostatky teoretické části – příliš ambiciózní záměr, ale pokulhává provedení. 
Implementační část v zásadě chválí, ale poukazuje na nedostatečnou diskusi. 
V následujících otázkách se diskutovala korespondence tohoto typu modelů se spojitými 
hydrodynamickými modely a vymezoval se příspěvek diplomanta k problému.  
Studentův projev v obhajobě byl hodnocen jako nepřesvědčivý a v odpovědích na otázky také působil 
nejistě. Komise se proto po hlasování dohodla na snížení stupně hodnocení oproti návrhům školitele a 
oponenta.  
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