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Průběh obhajoby:
Předseda komise zahájil obhajobu konstatováním, že byly splněny všechny podmínky pro její konání, a
představil uchazeče. Poté přečetla školitelka své vyjádření k osobě uchazeče a k předložené práci, v jehož
závěru doporučila udělení hodnosti Ph.D. Uchazeč pak prezentoval hlavní myšlenky a výsledky své práce
spočívající v návrhu vlastních komponent do ODCleanStore – nástroje pro správu a dotazování Linked
Data, který je schopen poskytovat pročištěná, prolinkovaná a důvěryhodná data podle subjektivních
požadavků uživatele. Následovaly posudky oponentů, v obou bylo konstatováno, že předložená práce
dokládá schopnost uchazeče samostatně vědecky pracovat, oba doporučují práci k obhajobě. Následující
dotazy oponentů uchazeč uspokojivě zodpověděl, stejně tak jako dotazy dalších členů komise ve volné
diskusi. Byly zaměřeny zejména na způsoby ověřování výsledků algoritmů (experimenty), možnosti
porovnání různých trust modelů (metriky, statistické porovnání), aspekty kvality dat (přesnost,
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důvěryhodnost) a ošetření pravidel pro práci s daty (licence, ochrana osobních údajů). Obhajoba pak
pokračovala neveřejnou částí a tajným hlasováním, na jehož základě RDSO 4I2 udělila RNDr. Knapovi
titul Ph.D.
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