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Průběh obhajoby: 
Předseda komise zahájil obhajobu konstatováním, že byly splněny všechny podmínky pro její konání, a 
představil uchazeče. Poté přečetl školitel své vyjádření k osobě uchazeče a k předložené práci, v jehož 
závěru doporučil udělení titulu Ph.D. Uchazeč pak prezentoval hlavní myšlenky a výsledky své práce, 
která se zabývá managementem a konzistencí XML dat - přesněji problémem adaptace dokumentů a 
užití integritních omezení. 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 aplikovatelnost použitého přístupu v reálném světě, na 
přesnější vymezení, v čem se řešení podobá a v čem se liší od existujících podobných řešení, nebo na 
rychlost algoritmu (jak rychle probíhá adaptace v reálném prostředí, na čem to závisí, kolik námahy 
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uživatele je ušetřeno oproti existujícím přístupům).  Obhajoba pak pokračovala neveřejnou částí a tajným 
hlasováním, na jehož základě RDSO 4I2 uděluje RNDr. Malému titul Ph.D. 
 
 
 
Počet publikací: 15 vyšlo, 3 zadané do tisku 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 13 
Počet přítomných členů: 8 
Odevzdáno hlasů kladných: 8 
Odevzdáno hlasů neplatných: 0 
Odevzdáno hlasů záporných: 0 
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