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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání požaduje vytvoření obecného frameworku pro podporu tvorby strategických her se zaměřením na

multiagentní systémy. Dále je vyžadována realizace jednoduché hry na demonstrování funkčnosti frameworku. 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno pouze částečně
 Výsledná práce popisuje implementaci frameworku pro vytvoření autonomního ovládacího systému (bot). Tento

framework by se dal akceptovat jako podpora tvorby strategických her (bod 2) - hlavně jako testovací nástroj, ale
není splněna realizace jednoduché hry za pomocí tohoto frameworku (bod 4).

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 První tři kapitoly dobře popisují úvod do problematiky a tvoří jasný návazný blok, který dobře informuje

čtenáře.
4. kapitola obsahuje výčet "softcomputingu" bez zjevných souvislostí.
Kapitoly 5. až 7. poté popisují návrh a realizaci systému, který je velmi specifický pro hru StarCraft, která
je popsána až v následující 8. kapitole. 

5. Formální úprava technické zprávy 50 b. (E)
 Práce obsahuje velké množství překlepů (jako "uď " místo "už", "oda" místo "osa", atd.) a osobní zájmena "ty" a

"ta" na místech, kde by bylo vhodnější použít "které/která". Dále jsou v práci četné výrazy jako "Vypočtou se
...", "... nejvíc oplatily" či "...hodnocena velmi tvrdě.".

V kapitole 5.3 je nefunkční odkaz na jinou kapitolu vysázen jako "??" a celkově práce působí dojmem, že byla
psána ve spěchu a autor si ji po sobě nepřečetl.

6. Práce s literaturou 50 b. (E)
 Samotný výběr literatury bych hodnotil jako dobrý i když práce mohla být obohacena více relevantními

zdroji pro lepší orientaci čtenáře v kontextu problematiky.
Citace literatury však v některých případech neuvádí všechny autory, jméno prvního autora je nezkráceno
a jména dalších autorů jsou zkrácena jen na první písmena (e.g. "[11] Saket Joshi, R. K.: Relational
Markov Decision Processes ..." se odkazuje na článek s pěticí autorů).
V kapitole 7.2 je uvedeno "Ve vytvořeném frameworku slouží genetické algoritmy k optimalizaci
naplánovaných akcí [2]." Zdroj č. 2 - článek s názvem Build Order Optimization in StarCraft sice řeší
podobný problém (pořadí naplánovaných akcí) avšak nikterak se nezmiňuje o "genetických algoritmech"
a tedy v takto pojmenované kapitole a této větě tento zdroj vidím jako irelevantní. (Daný zdroj [2] není již
nikde jinde v práci odkazován.)

7. Realizační výstup 50 b. (E)
 Autor své dílo vypracoval s kolegou diplomantem Lukášem Válkem (který pracoval na stejnojmenné práci) a v

samotných zdrojových kódech není označeno, kdo je autorem které části. Na výzvu se Bc. Knapek označil za
"převážného" autora rozhodování agentů, genetických algoritmů a modelů pro StarCraft. Dále cituji: "... je tam
však poměrně hodně velká šedá zóna a jen o minoritě souborů lze říci, že by do nich ten druhý nesáhl...".
Zmiňované části kódu jsou dobře strukturované a relativně přehledné - i když sporadicky komentované. Otázkou
však zůstává co je čí zásluhou.

8. Využitelnost výsledků
 Práce demonstruje využití vytvořeného framworku pro automatomatizaci ovládání hry StarCraft což je dobře

dokumentovaný a publikovaný problém. Originalita řešení přichází s vytvořeným frameworkem avšak jeho
obecnost a využitelnost pro jiné hry je velmi diskutabilní.

9. Otázky k obhajobě
 1. Kapitola 4. Zmiňuje "Posilované učení", Kapitola 7 zase "Učení bez učitele", které učení a jak je

využito ve vytvořeném frameworku?
2. V kapitole 7.2.4 je zmíněno "U nového jedince začíná jeho počáteční fitness na nule. S každou

nedokonalostí je odečten jistý počet bodů ...", jak je možné že práce dále zmiňuje "... se hodnocení
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jedinců běžně pohybuje v intervalu (-120, 30)."
3. Jakou funkci plní ve frameworku "genetické algoritmy", (jejichž volání je v odevzdaném kódu

zakomentováno a) které jako fitness funkci používají metriku nezávislou na průběhu nebo výsledku hry?
10. Souhrnné hodnocení 49 b. nevyhovující (F)
 Práce místo zadaného problému obecného frameworku pro podporu tvorby strategických her řeší problematiku

frameworku hraní her. Řešené může být použito i jako testovací nástroj při vývoji her avšak považuji to to velmi
výrazné vybočení ze zadání. Obecnost vytvořeného frameworku je velmi diskutabilní jelikož nese velké známky
specializace pro autorem vybranou hru StarCraft. Na práci dále vidím nejasný skutečný podíl práce autora s
kolegou diplomantem Lukášem Válkem. Práci v tomto stavu tedy hodnotím jako nevyhovující.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 7. června 2018
  .................................

podpis
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