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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, v níž se zabýval sledováním očních pohybů v dynamických úlohách.  
 

Po ukončení prezentace uchazeče byly představeny posudky oponentů. Prof. Nyström ve svém vyjádření, 
které v jeho nepřítomnosti přednesl v zastoupení předseda komise, ocenil logickou strukturu práce a důraz 
na metodologii. Dr. Paluš se pozastavil nad nejasnou definicí vzdálenosti, používanou v práci pro 
testování významnosti rozdílů mezi skupinami vzorů očních pohybů. V závěru svého posudku pak ocenil 
řadu originálních numerických simulací i užitečnost výsledků práce pro další výzkum. Oba oponenti 
doporučili, aby byla práce přijata k obhajobě jako podklad pro udělení vědecké hodnosti doktor. Otázky 
oponentů se týkaly počtu sledovaných objektů, výběru metrik pro analýzu měřených dat, interpretace 
výsledků či analogie s analýzou časových řad.  
 

Poté, co uchazeč uspokojivě zodpověděl dotazy oponentů, započala volná rozprava, v níž vystoupili prof. 
Vojtáš, prof. Wiedermann a doc. Holeňa. V diskuzi padly dotazy týkající se aplikací v robotice či 
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použitelnosti modelů založených na metodách strojového učení. Po ukončení volné rozpravy proběhla 
neveřejná část obhajoby s tajným hlasováním, na jehož základě komise udělila Mgr. Filipu Děchtěrenkovi 
vědeckou hodnost Ph.D. 
 
Počet publikací: 15 
 
Výsledek hlasování:  
Počet členů s právem hlasovacím: 8 
Počet přítomných členů: 7 
Odevzdáno hlasů kladných: 7 
Odevzdáno hlasů neplatných: 0 
Odevzdáno hlasů záporných: 0 
 
Výsledek obhajoby: prospěl 
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