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Datum obhajoby: 22. září 2014  
 
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, 
která zkoumá různé přístupy ke konstrukci řídicích algoritmů pro adaptivní vtělené agenty (neuronové 
sítě, genetické algoritmy) a jejímž hlavním přínosem je návrh architektury vtěleného autonomního agenta  
kombinující reaktivní a deliberativní paradigmata. Následovaly posudky oponentů, v  obou bylo 
konstatováno, že předložená práce dokládá schopnost uchazeče samostatně vědecky pracovat, oba 
doporučují práci k obhajobě. Následující dotazy oponentů uchazeč uspokojivě zodpověděl, stejně tak jako 
dotazy dalších členů komise ve volné diskusi. Týkaly se například porovnání použitých přístupů 
(Markovské řetězce, neuronové sítě), procesu učení neuronových sítí a jejich charakteristik (velikost) 
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nebo úloh řešených v experimentech (bludiště, Social SLAM). Obhajoba pak pokračovala neveřejnou 
částí a tajným hlasováním, na jehož základě RDSO 4I2 uděluje Mgr. Slušnému titul Ph.D. 
 
 
Počet publikací: 18 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 11 
Počet přítomných členů: 8 
Odevzdáno hlasů kladných: 8 
Odevzdáno hlasů neplatných: 0 
Odevzdáno hlasů záporných: 0 
 
Výsledek obhajoby:   x prospěl/a       neprospěl/a    
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