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Průběh obhajoby: 
Předseda komise zahájil obhajobu prohlášením, že byly splněny všechny podmínky pro její konání, a 

představil uchazeče. Poté školitel přečetl 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, a 

to zejména obecnou architekturu pro systém umožňující prohledávání multimediálních dat, instantní 

podobnostní dotazy, návrh vícevrstvé datové struktury vhodné pro interaktivní prohledávání, a velkou 

uživatelskou studii. Následovaly posudky oponentů, ve kterých bylo konstatováno, že předložená práce 

dokládá schopnost uchazeče samostatně vědecky pracovat, a doporučeno přijetí práce a udělení titulu 

Ph.D. Následující dotazy oponentů uchazeč převážně uspokojivě zodpověděl, stejně tak jako dotazy 

dalších členů komise ve volné diskusi. Byly zaměřeny zejména na použitelnost metody na další typy 

multimediálních dat (video a zvuk), návrh datové struktury, uživatelské rozhraní a způsob vizualizace 

relace podobnosti mezi obrazovými daty. Závěrem předseda zhodnotil průběh celé obhajoby pozitivně. 

Obhajoba dále pokračovala neveřejnou částí a tajným hlasováním, na jehož základě RDSO 4I2 uděluje 

Mgr. Moškovi titul Ph.D. 
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Počet publikací: 8 recenzovaných, 0 ostatních 

 

Výsledek hlasování:  

Počet členů s právem hlasovacím: 9 

Počet přítomných členů: 9 

Odevzdáno hlasů kladných: 9 

Odevzdáno hlasů neplatných: 0 

Odevzdáno hlasů záporných: 0 

 

Výsledek obhajoby:    prospěl/a       neprospěl/a    
 

 

Předseda nebo místopředseda komise: 

 

 

      Doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. 

 


