
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

Univerzita Karlova v Praze 

Matematicko-fyzikální fakulta 

ZÁZNAM O PRŮBĚHU OBHAJOBY 

DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Název práce: Evolution and Adaptability of Complex Applications 

 

Jazyk práce: angličtina 

 

Jméno studenta/studentky: Mgr. Marek Polák 

 

Studijní program: Informatika 

 

Studijní obor: 4I2 Softwarové systémy 

 

Školitel: Doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D. – KSI MFF UK 

 

Oponenti: Prof. Wenny Rahayu – La Trobe University, Victoria, Australia 

                  Doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D. – Technická univerzita Ostrava (přítomen) 

 

Členové komise: Doc. Ing. Petr Tůma, Dr. (předseda) – KDSS MFF UK (přítomen) 

      Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (místopředseda) – KSI MFF UK (přítomen) 

      Doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. – KDSS MFF UK (přítomen) 

      Doc. Ing. Václav Šebesta, DrSc. – ÚI AV ČR (přítomen) 

      Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc. Ph.D. – FAV ZČU 

      Ing. Július Štuller, CSc. – ÚI AV ČR 

      Prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc. – FIT ČVUT (přítomen) 

      RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. – KDSS MFF UK (přítomen) 

      RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D. – KSI MFF UK (přítomen) 

      RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. – KSI MFF UK (přítomen) 

      RNDr. Pavel Parízek, Ph.D. – KDSS MFF UK (přítomen) 

 

Datum obhajoby: 20. září 2016 

 

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

představil uchazeče. Poté místopředseda komise v zastoupení školitele přečetl 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, které zahrnují metodu pro snazší návrh a údržbu složitých aplikací. 

Metoda je založena na principu MDA (model-driven architecture), využívá stavové diagramy na 

modelování procesů a XML dokumenty na popis architektury, a umožňuje jednoduše provádět změny 

systému a ty následně propagovat do implementace. 

 Po prezentaci uchazeče byly přečteny posudky oponentů, ve kterých oponenti přes výhrady 

konstatují, že předložená práce dokládá schopnost uchazeče samostatně vědecky pracovat, a doporučují 

přijetí práce a udělení titulu Ph.D. Obhajoba pokračovala diskuzí, nejprve nad připomínkami oponentů, 

zejména srovnáním s related work a doplněním experimentálních výsledků. Další diskuze se týkala 

širšího tématu experimentálního vyhodnocení (zejména na případových studiích realistických rozměrů), 
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integrace do procesu vývoje software a jejích překážek, i volby konferencí k publikaci výsledků. 

Obhajoba po diskuzi pokračovala neveřejnou částí a tajným hlasováním, na jehož základě komise 

rozhodla neudělit Mgr. Polákovi titul Ph.D. 
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