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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 
spočívající v návrhu frameworku SIMDEX (a jeho variant), který dokáže objevit alternativní metody 
indexace dat za účelem efektivního vyhledávání pro libovolný podobnostní model. 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. Týkaly se  převážně 
experimentů (objemu dat, způsobu výběru vzorku pro trénování a testování, porovnání výsledků na 
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trénovacích a testovacích datech), dále například efektu paralelizace výpočtů nebo přesnosti a úplnosti 
modelu. Obhajoba pak pokračovala neveřejnou částí a tajným hlasováním, na jehož základě RDSO 4I2 
uděluje RNDr. Bartošovi titul Ph.D. 
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