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Průběh obhajoby: 

 

Prof. Nešetřil seznámil přítomné s životopisem M. Straky a tématem jeho disertační práce.  Představil dosavadní 

studium kandidata  včetně několika stáží  na předních zahraničních pracovištích  v oboru  funkcionálního progra- 

mování.  Také zmínil jeho dřívější úspěchy  na informatických soutěžích  a bohatou  současnou aktivitu při jejich 

organizaci. Poté se vyjádřil kandidatův školitel, přítomný prostřednictvím videokonference. Jeho posudek přečetl 

prof. Nešetřil.  

Poté  RNDr. Straka  shrnul obsah  své  práce.  Vysvětlil  rozdíly  mezi  imperativním  a  funkcionalním  přístupem 

k programování. Zmínil výhody funkcionalního programování a jeho nevýhodyzpůsobené tím, že všechny datové 
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struktury musí být persistentní. Právě návrh takových struktur je hlavním tématem práce. Mezi důležité výsledky 

patří zejména nová  persistentní  reprezentace polí a několik dolních odhadů pro obecné techniky zpersistentňování. 

Struktury jsou přitom studovány jak teoreticky (pomocí asymptotické analýzy), tak v praktických implementacích 

(kde bylo měřeno chování v reálních podmínkách).  

Doc. Koucký stručně shrnul svůj oponentský posudek. Druhý oponent, prof. Brodal se nemohl dostavit, proto jeho 

posudek byl přečten prof. Nešetřilem. RNDr. Straka následně na připomínky oponentů reagoval s nadhledem. doc. 

Koucký  byl s reakcí spokojen.  Následovala všeobecná diskuze,  během niž se vyjádřil prof. Loebl (možné 

souvislosti s archivací dokumentů), prof. Matoušek (obecné srovnání použitého jazyka Haskell s ostatními 

funkcionálními jazyky), prof. Nešetřil (detailní reprezentace celočíselních množin), Mgr. Šámal (souvislosti se 

systémy pro správce verzí) a Mgr. Böhm (aktuální otevřené problémy ohledně persistence).  

Poté následovala uzavřená diskuze přítomných členů komise. 
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