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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. 

V rámci své práce uchazeč definoval metodologii na provádění srovnávacích měření výkonnosti 

procesorů na základě částečného vytížení a související metriky, implementoval nástroj pro kontrolu 

vytížení procesorů s využitím řízení pomocí smyčky zpětné vazby, a provedl rozsáhlé experimenty za 

účelem měření výkonu procesorů v různých konfiguracích. Dále byly přečteny posudky oponentů, ve 

kterých bylo konstatováno, že předložená práce dokládá schopnost uchazeče samostatně vědecky 

pracovat, a doporučeno přijetí práce a udělení titulu Ph.D. Během diskuze uchazeč velmi uspokojivě 

zodpověděl všechny dotazy oponentů a dalších členů komise. Dotazy byly zaměřeny především na 

modelování zátěže počítačových sítí, propustnosti operační paměti, a kontrolu kolizí přístupů do 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pokyny pro předsedy nebo místopředsedy komisí: 

 

Práce v elektronické podobě musí být studentem vložena do SIS. Formulář vyplňte ve všech bodech v elektronické podobě. V bodě Členové komise se uvedou 
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. 

vyrovnávací paměti. Závěrem předseda zhodnotil průběh celé obhajoby pozitivně. Obhajoba pokračovala 

neveřejnou částí a tajným hlasováním, na jehož základě RDSO 4I2 uděluje RNDr. Podzimkovi titul Ph.D. 
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