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Průběh obhajoby:  
Předseda komise zahájil obhajobu konstatováním, že byly splněny všechny podmínky pro její konání, 
a představil uchazeče. Vzhledem k přítomnosti zahraničního hosta probíhalo celé jednání v anglickém 
jazyce. 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, 
v níž se zabýval modelováním chování nehráčských postav (NPC) v počítačových hrách na hrdiny (RPG).  
 

Obhajoba pokračovala prezentací posudků dvou oponentů. Prof. Hindriks ve svém vyjádření, které v jeho 
nepřítomnosti přednesl v zastoupení předseda komise, ocenil originalitu práce i praktické ověření 
navržených metod, které byly integrovány do vyvíjené komerční počítačové hry. Dr. Čertický se 
pozastavil nad chybějícím srovnáním navrženého řešení s reálnými daty či alespoň s jiným modelem 
chování virtuálních bytostí. Současně však – podobně jako zahraniční oponent – ocenil přímé aplikace 
navržených metod v praxi a doporučil udělení hodnosti Ph.D. Otázky oponentů se týkaly podrobnější 
analýzy uvěřitelnosti navrženého modelu, syntaktických a implementačních detailů, nezávislosti 
navrženého jazyka pro popis chování na konkrétní hře či srovnání s multiagentními systémy.  
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Poté, co uchazeč dotazy oponentů uspokojivě zodpověděl, započala volná rozprava, v níž vystoupil 
zahraniční host prof. Frank Dignum (Utrecht University), prof. Vojtáš a doc. Holeňa. Po ukončení volné 
rozpravy proběhla neveřejná část obhajoby s tajným hlasováním, na jehož základě komise udělila Mgr. 
Tomáši Plchovi vědeckou hodnost Ph.D. 
 
Počet publikací: 17 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 8 
Počet přítomných členů: 6 
Odevzdáno hlasů kladných: 5 
Odevzdáno hlasů neplatných: 0 
Odevzdáno hlasů záporných: 1 
 
Výsledek obhajoby: prospěl 
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