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Průběh obhajoby:
Předseda komise zahájil obhajobu konstatováním, že byly splněny všechny podmínky pro její konání,
a představil uchazeče. Poté školitel seznámil komisi se svým vyjádřením k osobě uchazeče a k předložené
práci, v jehož závěru doporučil udělení hodnosti Ph.D. Uchazeč pak představil hlavní myšlenky
a výsledky své práce, týkající se vývoje umělé inteligence (AI) v počítačových hrách.
Obhajoba pokračovala prezentací posudků dvou oponentů, vyjádření nepřítomného prof. Dignuma
přednesl v zastoupení prof. Barták. Oponenti ocenili praktické zaměření práce a její dopad na vývoj herní
AI včetně testování v rámci vyvíjené počítačové hry. V závěru oba doporučili přijmout práci jako
disertační. Otázky oponentů, které se týkaly hlavně možnosti zobecnění prezentovaných technik a jejich
širší aplikace, uchazeč přesvědčivě zodpověděl.
Obhajoba pokračovala volnou rozpravou, v níž vystoupili prof. Železný, Mgr. Brom, doc. Dvořák, prof.
Vojtáš a Mgr. Neruda. V diskuzi padly dotazy týkající se důležitosti časových limitů ve vývoji herní AI
a další možnosti zefektivnění navržených metod; další dotaz byl zaměřen na vyhodnocení uživatelských
studií a na možnosti srovnání s jinými herními AI technikami. Po ukončení volné rozpravy proběhla
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neveřejná část obhajoby s tajným hlasováním, na jehož základě komise udělila Mgr. Martinu Černému
hodnost Ph.D.
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