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Průběh obhajoby: 
Předseda komise představil uchazeče a zahájil obhajobu prohlášením, že byly splněny všechny podmínky 

pro její konání. Následně školitel přečetl své vyjádření k osobě uchazeče a jeho předložené dizertační 

práci, a doporučil udělení titulu Ph.D. Uchazeč prezentoval výsledky své práce na téma integrace funkcí 

zapsaných v procedurálních jazycích do platformy na proudové zpracování dat, kde jsou dotazy typicky 

vyjádřené deklarativním způsobem. Celá práce probíhala v kontextu platformy Bobox na proudové 

zpracování. Mezi hlavní výsledky uchazeče patří návrh grafového mezikódu, který je nazván Hybrid 

Flow Graph (HGF) a umí reprezentovat vstup jak ve deklarativním jazyce tak ve procedurálním, jeho 

fornální definice a sémantika. Další významnou součástí práce je překladač ze jazyka C#, ve kterém 

typicky implementuje funkce uživatel, do mezikódu HGF, a optimalizující překladač ze HGF do nízko-

úrovňového jazyka platformy Bobox. Kromě toho uchazeč také provedl experimentální vyhodnocení na 

velkém počtu testovacích programů. Dále byly přečteny posudky oponentů, které oba konstatovaly, že 

předložená práce dokládá schopnost uchazeče samostatně vědecky pracovat, a doporučily přijetí práce a 

udělení titulu Ph.D. Během diskuze uchazeč velmi uspokojivě zodpověděl všechny dotazy oponentů a 

dalších členů komise. Dotazy byly zaměřeny především na vhodný způsob a místo aplikace optimalizací, 
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míru podpory polí, optimalizace spotřeby paměti, provedení experimentů a prezentace jejich výsledků, a 

nakonec porovnání se algoritmem Map-Reduce. Na závěr předseda komise zhodnotil průběh celé 

obhajoby pozitivně. Obhajoba pokračovala neveřejnou částí a tajným hlasováním, na jehož základě 

RDSO 4I2 uděluje RNDr. Brabcovi titul Ph.D. 
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