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Průběh obhajoby: 
Předseda komise zahájil obhajobu konstatováním, že byly splněny všechny podmínky pro její konání, 
a představil uchazeče. Poté seznámil komisi se vyjádřením školitele k osobě uchazeče a k předložené 
práci, v jehož závěru školitel doporučil udělení vědecké hodnosti Ph.D. Uchazeč pak představil hlavní 
myšlenky a výsledky své práce, v níž popsal architekturu pro interaktivní digitální vyprávění, zaměřenou 
na vytváření jednoduchých počítačových her s uvěřitelným chováním nehráčských postav (NPC). 
 

Obhajoba pokračovala prezentací posudků dvou oponentů, kteří ocenili originalitu výsledků práce a jejich 
dopad na další výzkum v oboru. V závěru oba doporučili udělení hodnosti Ph.D. Poté uchazeč 
přesvědčivě zodpověděl otázky oponentů, které se týkaly uvěřitelnosti postav, vlivu parametrů modelu, 
vztahu pojmů „feeling“ a „liking“, využití úplného modelu emocí v architektuře EWA či vlastnosti 
metody klastrování použité pro klasifikaci příběhů.  
 

Na poslední dotaz oponenta navázala volná rozprava, v níž vystoupili prof. Železný, prof. Vojtáš, doc. 
Holeňa a Mgr. Neruda. Po ukončení volné rozpravy proběhla neveřejná část obhajoby s tajným 
hlasováním, na jehož základě komise udělila Mgr. Michalu Bídovi hodnost Ph.D. 
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