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1. Zadání závěrečné práce.
Zadání bakalářské práce je možné charakterizovat jako náročnější, neboť její zdárné zpracování
vyžadovalo pochopení fyzikálních modelů popisujících šíření znečištění ovzduší a zároveň zvládnutí
numerických metod řešení těchto modelů. Zejména je důležité zmínit, že bakalář musel zvládnout
alespoň základní metody řešení parciálních diferenciálních rovnic, které prozatím v předepsaných
kurzech bakalářského studia neabsolvoval. Neméně důležitou součástí je pak i počítačová
implementace zmíněných modelů a následná vizualizace jejich výsledků. Všechny předepsané cíle
bakalář splnil a pokud se rozhodne v daném tématu pokračovat, budou jeho výsledky dále využitelné
v rámci projektu IT4Innovations, který si danou problematiku klade jako jeden ze stěžejních cílů.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student od zadání bakalářské práce přistupoval k řešení velmi svědomitě a systematicky. Dílčí cíle
vždy konzultoval nejen s vedoucím práce, ale i s dalšími odborníky, kteří se danou problematikou
zabývají.

3. Aktivita při dokončování.
Zadaných cílů bakalářské práce bylo dosaženo v dostatečném předstihu. Jelikož zadaná problermatika
je velmi obsáhlá, byly tyto cíle dále rozšířeny např. o paralelní řešení analytického modelu apod.
Definitivní obsah tak musel být v závěru konzultován,neboť celá problematika přesahuje rozsah
bakalářské práce.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student zvládl základní matematické modely šíření znečištění ovzduší. Analytický model sám
implementoval na paralelní počítačové architektuře. Pro numerický model využil existujícího open
source balíku OpenFOAM, jehož použití není triviální a vyžaduje pochopení matematického modelu i
numerické metody, který tento balík využívá. Implementované algoritmy jsou plně funkční a jejich
výstupy jsou zveřejněny v práci i v její příloze.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Student v práci srovnává výsledky analytického a plně numerického modelu šíření znečištění ovzduší.
Práce jasně ukazuje silné i slabé stránky obou přístupů. Z tohoto hlediska je možné práci považovat
za přínosnou pro nasazení odpovídajících modelů na řešení reálných úloh.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student využil ke své práci značného množství studijních materiálů což dokazuje i seznam použité
literatury. V práci jse zřejmě odděleno, které části převzal, a které jsou jeho vlastním přínosem.

7. Souhrnné hodnocení.
Student ve své bakalářské práci splnil všechny očekávané cíle. Prokázal, že zvládl základy řešené
problematiky a nastudované metody zdárně dotáhl do vlastní paralelní implementace a použití na
reálné úloze. Jednoznačně tedy doporučuji ke zdárné obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
Bez dotazů.
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