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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 a hodnocení mikrojádrového multiserverového operačního systému HelenOS, jehož
primárním cílem je vytvoření komplexní výzkumné a vývojové platformy pro doménu obecných
operačních systémů. Následovaly posudky oponentů, v obou bylo konstatováno, že předložená práce
dokládá schopnost uchazeče samostatně vědecky pracovat, oba doporučují přijetí práce k obhajobě.
Následující dotazy oponentů uchazeč uspokojivě zodpověděl, stejně tak jako dotazy dalších členů komise
ve volné diskusi. Byly zaměřeny zejména na analýzu, verifikaci, spolehlivost a testy. Uchazeč předložil
předem připravená errata a komentáře vysvětlující některé nekorektní formulace v textu práce. Závěrem
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všichni členové komise a za jejich jména se uvede „(přítomen)“ nebo „(nepřítomen)“. Předseda nebo místopředseda komise je jejím členem. V bodě Průběh
obhajoby by měly být uvedeny alespoň čtyři věty vystihující průběh obhajoby. Po vyplnění formuláře ho vytiskněte, dole formulář ještě vlastnoručně
podepište a přiložte k zápisu o státní závěrečné zkoušce. Současně vložte formulář v elektronické podobě (bez vlastnoručního podpisu) do SIS.

zhodnotil předseda průběh obhajoby pozitivně. Obhajoba pak pokračovala neveřejnou částí a tajným
hlasováním, na jehož základě RDSO 4I2 uděluje Mgr. Děckému titul Ph.D.
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