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Průběh obhajoby: 

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

pro její konání. Školitel následně přečetl své vyjádření ke osobě uchazeče, jeho výsledkům a předložené 

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

modelování a kontroly vlivu nespolehlivé komunikace mezi jednotlivými komponentami systému na jeho 

celkovou dynamickou architekturu. Kontext práce jsou takzvané „smart cyber-physical systems“. Dále 

oponenti přečetli své posudky, kde oba jednoznačně konstatovali, že předložená práce dokládá schopnost 

uchazeče samostatně vědecky pracovat, a doporučili přijetí práce a udělení titulu Ph.D. Během následující 

diskuze uchazeč zodpověděl všechny dotazy oponentů a dalších členů komise. Dotazy byly zaměřeny 

mimo jiné na (1) změny dynamické architektury systému jako reakce na stav komunikační infrastruktury 

a (2) obecnost experimentálních výsledků. Obhajoba pokračovala neveřejnou částí a hlasováním 

zvednutím rukou, na jehož základě RDSO 4I2 uděluje RNDr. Vladimíru Matěnovi titul Ph.D. 
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