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Průběh obhajoby: Předsedkyně komise zahájila obhajobu konstatováním, že byly splněny všechny 
podmínky pro její konání, a představila uchazeče. Během doby zveřejnění práce před obhajobou nebyly 
vznešeny žádné připomínky. 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 ve návrhu nového 
teoretického rámce pro modelování episodické paměti inteligentních virtuálních agentů, založeného na 
dynamických Bayesovských sítích, a jeho experimentálním otestování.

Následovaly posudky oponentů, v obou bylo konstatováno, že předložená práce dokládá schopnost 
uchazeče samostatně vědecky pracovat, oba doporučují práci k obhajobě. Připomínky a dotazy oponentů 
se týkaly zejména podpory modelování akcí a časových závislostí, srovnání s dosavadními modely, 
zdůvodnění konstantního počtu memů a testování algoritmu v případě více úrovní epizod. 

Na připomínky oponentů uchazeč uspokojivě odpověděl. 

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



Rovněž další otázky vznesené ve volné diskusi uchazeč uspojivě zodpověděl. Týkaly se plausibility 
testovacích domén např. co se týká časové granularity, chybějící programátorské dokumentace, trénování 
modelu, specifikování otázek, které model dokáže zodpovídat, nasazení pravděpodobnostních algoritmů 
na inferenci, nedeterministického přístupu, podílu latentních proměnných a nasazení kopulí. 

Obhajoba pak pokračovala neveřejnou částí a tajným hlasováním, na jehož základě RDSO 4I1 udělila 
Mgr. Rudolfu Kadlecovi titul Ph.D.

Počet publikací:  17 (z toho 17 konferenčních či workshopových článků)
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