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Průběh obhajoby:
Předseda komise nejprve představil uchazeče a hned potom zahájil obhajobu prohlášením, že byly
splněny všechny podmínky pro její konání. Následně školitel přečetl své vyjádření ke osobě uchazeče,
jeho výsledkům a předložené dizertační práci, a doporučil udělení titulu Ph.D. Uchazeč prezentoval
výsledky své práce, které zahrnují především metodologii a podpůrné nástroje pro testování a měření
výkonnosti komponent softwarového systému. Tři hlavní dílčí výsledky jsou tyto: (1) metoda pro
dokumentaci požadavků a předpokladů na výkonnost jednotlivých komponent ve formě anotací
zdrojového kódu, (2) způsob pro detekci těch úprav zdrojového kódu, které mají za důsledek významné
změny výkonnosti, a (3) nástroje pro dynamické sledování výkonnosti. Metoda pro detekci změn
výkonnosti (bod 2) zahrnuje statistické testy, které jsou potřebné například pro minimalizaci vlivu šumu
ve vstupních datech na výsledky. Uchazeč také provedl analýzu režie spojené s dynamickým sledováním
běhu programu a také analýzu přesnosti výsledků sledování. Dále byly přečteny posudky oponentů, které
oba jednoznačně konstatovaly, že předložená práce dokládá schopnost uchazeče samostatně vědecky
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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 na (1) možné
způsoby, jak udržet dokumentaci výkonnosti aktuální a konzistentní se zdrojovým kódem programu
během dalšího vývoje, (2) rozsáhlejší experimenty a uživatelské studie, (3) identifikaci těch komponent
softwarového systému, kde dává praktický smysl testovat výkonnost, a (4) závislost výsledků měření
výkonnosti na architektuře hardware (procesoru), operačním systému a verzi překladače. Na závěr
předseda zhodnotil průběh celé obhajoby velmi pozitivně. Obhajoba pokračovala neveřejnou částí a
tajným hlasováním, na jehož základě RDSO 4I2 uděluje Mgr. Horkému titul Ph.D.
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