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Autcr:

ondřej Krýza

Název práce: Numerické simulace geodynamických procesŮ

Charakter práce
Fráce je iiterá'ní rcíei':,ía obslhuje iJílčlvlastni výsleuky, resp. ukázky řešenídí|číchú|ch

v Matlabtr.

Cíle práce

Poskytnout základní přehled v problematice numerického modelování geodynamických
procesů'

Struktura (členění)práce
Práce obsahuje 6 kapitol a 2 přílohy' Po jednostránkovém Úvodu se 2. kapitola (54 stran)
zabývá matematickým afyz|kálním aparátem. 3. kapitola (31 stran) popisuje relevantní
metody numerického modelování spolu s ukázkou řešení vývoje 1D geotermy v Matlabu. 4.
kapitola ('l1 stran) obsahuje aplikaci vybraných metod na konkrétnítéma - 2D mode|ování
termálního vÝvo1e vz;:ikalícívrásy' 5. kapitola je stručný zÍver, 6' poděkcvání autora.
Přílohy obsahují matiabovské kÓdy pouŽité v kapitole 3 a 4.
Práce není pouhou ,,suchou" rešerŠí.Vedle přehledu aparátu nezbytného pro počítačové
modelování geodynamických procesů obsahuje téŽ ukázky modelů sestavených autorem.

Vlastní výsledky práce
Za vlastní výsledek lze povaŽovat způsob výběru elementů aparátu potřebného pro
modelování, jejich uspořádání a výklad vedoucí k úspornémua zároveň efektivnímu textu'
Práce tak odráŽí, Že autor na velmi dobré úrovni uchopil problematiku, CoŽ dokumentují i
praktické výstupy, tj. přiloŽené matlabovské kÓdy'

Jsou použitéliterární zdroje clostatečné a jsou v práci správně citovány?

Rozsah a citace (cca 50 citovaných prací, monografií a odborných č|ánků)pouŽité literatury
jsou postačujícía odpovídajícítomu, Že se jedná o bakalářskopu práci'

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Práce má solidní formální úroveň a kultivovaný způsob podání (některé drobné prohřešky
proti češtinějsou diskutabilní a zanedbatelné).
Splnění cílůpráce a celkové hodnocení:
Na základě předloŽeného manuskriptu i diskuze s autorem soudím, Že cílůpráce bylo
dosaŽeno. Autor si podstatně rozšířil znalosti v daném směru a demonstroval schopnost
samostatně je aplikovat na odborné problémy.
Práce tak představuje dobré východisko, na které by šlo navázaI v magisterském studiu'
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Pokud bych měl práci hodnotit známkou, bylo by to hodnocení ,,výborně".
Navrhuji aby práce byla přijata k obhajobě a nazákladě úspěšnéobhajoby byl autorovi
udělen tituI bakalář.

otázky a připomínky oponenta; hodnocení práce a přístupu studenta školitelem:

Navrhuji, aby autor v průběhu obhajoby vysvětlil' jak formální schéma modelu pouŽitého ve
4. kapitole, zejména kombinace pouŽitých deformainích polía okrajových podmínek,
od povídá termáln ím u vývoj i vrásové struktury.
Poznámka:

Vzorce a rovnice autor převzal z]iných prací, takŽe jsem je detailně vŠechnynečetl. Měl
to však učinit dodatečně ještě autor práce, překlepy či přepisy se v prvopisu vŽdy najdou
2.86) ne'lísprávně.

Pcdpis oponenta:

'ůa-

.

