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Průběh obhajoby: 
Předseda komise představil uchazeče a poté zahájil obhajobu prohlášením, že byly splněny všechny 

podmínky pro její konání. Školitel přečetl své vyjádření k osobě uchazeče, jeho hlavním výsledkům, a k 

předložené dizertační práci, a doporučil udělení titulu Ph.D. Uchazeč pak prezentoval výsledky své práce, 

které zahrnují především dvě metody pro efektivní reprezentaci stavu programu v kontextu techniky 

model checking. První metoda je založena na eliminaci nepoužívaných proměnných a určena pro 

takzvaný explicit-state model checking. Pro účely identifikace nepoužívaných proměnných uchazeč 

navrhnul dvě analýzy – čistě dynamickou a hybridní. Druhá metoda rozšiřuje koncept Craigových 

interpolantů tak, že je možné provést jen částečné ohodnocení, a je použitelná zejména pro symbolický 

model checking. Obě metody zmenšují velikost jednotlivých stavů a celého stavového prostoru, a tak 

zrychlují proces verifikace. Součástí práce je také experimentální vyhodnocení. 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 
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velmi uspokojivě zodpověděl všechny dotazy oponentů a dalších členů komise. Dotazy byly zaměřeny 

především na detekci cyklů ve stavovém prostoru, důkaz správnosti jednoho dílčího algoritmu, použití 

samotné statické analýzy místo hybridní, dosažené zmenšení stavů, a praktické výhody menších 

interpolantů. Závěrem předseda zhodnotil průběh celé obhajoby pozitivně. Obhajoba pokračovala 

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