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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 oponenta 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, 
zaměřené na rozhodování inteligentních virtuálních agentů (IVA) a nehráčských postav (NPC) 
v počítačových hrách.  
 

Obhajoba pokračovala prezentací posudků dvou oponentů. Prof. Dignum na práci ocenil jak kritickou 
analýzu současných metod, tak originální návrh jazyka BDL pro modelování rozhodování IVA. Doc. 
Holeňa vyzdvihl zavedení rozhodovacího prostoru, který v práci hraje roli teoretického základu pro 
rozhodování IVA, i aplikační potenciál výsledků práce. V závěru oba oponenti doporučili udělení 
vědecké hodnosti Ph.D.  
 
Uchazeč pak velmi obsáhle odpověděl na dotazy oponentů, zaměřené na závislost definice jazyka BDL 
na výpočetním modelu xTREE, obecné použití metodologie pro zjištění silných a slabých stránek 
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rozhodovacích mechanismů, vhodnost použití markovských řetězců jako modelů pro chování agentů či 
úplnost výsledků experimentů. 
 
Poté, co oba oponenti oznámili, že jsou s odpovědí spokojeni, vystoupil ve volné rozpravě prof. 
Wiedermann s dotazem na interaktivitu virtuálních agentů. Po ukončení volné rozpravy proběhla 
neveřejná část obhajoby s tajným hlasováním, na jehož základě komise udělila Mgr. Jakubu Gemrotovi 
hodnost Ph.D. 
 
Počet publikací: 31 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 8 
Počet přítomných členů: 7 
Odevzdáno hlasů kladných: 6 
Odevzdáno hlasů neplatných: 1 
Odevzdáno hlasů záporných: 0 
 
Výsledek obhajoby: prospěl 
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