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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Využití metod umělé inteligence či principů strojového učení pro hraní různých typů deskových her, ať už při

scénáři člověk-stoj nebo ve zcela automatizované podobě při testování efektivity příslušných algoritmů, není
zcela jistě žádnou velkou novinkou. Na tomto poli existuje celá řada publikačních výstupů a implementačních
řešení, kterými je možno se inspirovat. Tudíž bych náročnost zadání označil za obvyklou, byť mohou být s hrou
Scotland Yard spojena určitá specifika.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání této bakalářské práce bych v každém případě označil po formální stránce za splněné. Drobnou

připomínku bych vznesl snad k věcné náplni, kdy se autor omezil na pouhé dvě metody (Q-Learning a Afla-Beta).
Určitě by bylo možno jít na tomto poli více do šířky a v případě hry Scontland Yard těchto metod srovnat či
vyhodnotit více. Zvlášť a situace, kdy lze bez větších problémů dohledat celou řadu implementací různých metod
a následně je modifikovat pro danou situaci.

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Pokud uvážíme hlavní část technické zprávy mimo obsahu a příloh, kdy současně vezmeme v potaz i

odpovídající podíl obrázků či tabulek, jedná se o přibližně 40 normostran textu. Rozsah technické zprávy tak
velmi těsně splňuje pouze minimální rozsah, který je stanoven pro bakalářskou práci.

4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Technická zpráva je členěna do celkem 6 kapitol řazených v logickém sledu. Přibližně polovina náplně technické

zprávy je věnována teoretickému úvodu do problematiky deskových her a možnosti využití metod umělé
inteligence. Na zbývajícím prostoru se auto věnuje možnostem využití metod Alfa-Beta a Q-Learning pro hraní
hry Scotland Yard a stručnému zhodnocení dosažených výsledků. 

Coby zásadní nedostatek zde spatřuji skutečnost, že zde dle mého názoru zcela chybí kapitola popisující
samotné implementační řešení. To, co čtenář v technické zprávě najde, je nástin řešení z pohledu principů
zvolených metod umělé inteligence, z toho vyplývajících omezení a vyhodnocení dosažených výsledků.
Domnívám se, že by zde mělo být pochopitelně vysvětleno, jak je ta či ona záležitost řešena na programové
úrovni.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Zde nemám prakticky žádné kritické připomínky, úpravu technické zprávy bych označil na vyhovující. Snad jen

některé obrázky mi přijdou lehce rozostřené, kdy autor pravděpodobně použil nízké rozlišení či jiný než vektorový
formát. Dále pak např. popisky obrázků či tabulek poněkud splývají s okolním textem, čili neškodilo by trošku
pečlivosti při sázení textu.

6. Práce s literaturou 55 b. (E)
 Přehled informačních pramenů, který by snad mohl být i mírně obsáhlejší, zahrnuje především tématické

monografie z oblasti umělé inteligence a hraní deskových her, což je samozřejmě v pořádku. Nicméně jsou zde
zahrnuty i tři odkazy (položky č. 1, 7 a 11) na GitHub repozitáře. Domnívám se, že v tomto případě by měly být
odkazy uvedeny formou poznámky pod čarou na příslušném místě technické zprávy popisující detaily samotné
implementace.

7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Hodnocení realizačního výstupu je poměrně obtížné. V technické zprávě je sice v kapitolách 4 a 5 popsán přístup

k řešení hry Scotland Yard za využití zvolených metod umělé inteligence, nicméně nikde není blíže
okomentována implementace samotná na úrovni jazyka Python, který si autor zvolil. Rovněž nikde v informačním
systému nevidím odkaz na odevzdané zdrojové kódy, čili posouzení realizačního výstupu i z tohoto pohledu ze
zhola nemožné. Nezbývá se tak než spolehnout na výsledky prezentované v technické zprávě.

8. Využitelnost výsledků
 Prezentované výsledky by snad mohly být využitelné pro demonstrační účely v rámci specializovaného kurzu,

který se danou problematikou zabývá. Bohužel jiné možnosti uplatnění aktuálně nevidím.
9. Otázky k obhajobě
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 1. Můžete prosím vaše řešení srovnat s existujícími přístupy na bázi metod umělé inteligence pro hraní her

obdobného charakteru jako Scotland Yard? V čem je vámi zvolený způsob řešení lepší/horší než
konkurence?

2. Byly by v případě hry Scotland Yard využitelné principy multiagentních systémů namísto metod umělé
inteligence? Jaké výhody či naopak nedostatky by takovýto přístup mohl vykazovat?

3. Existují nějaké možnosti, kterak by šlo využít k urychlení běhu implementace metody Q-Learning její
paralelní implementace či případně využít vhodnou hardwarovou platformu (GPU, Google Coral
a podobně)?

4. V seznamu literatury máte uvedeny odkazy na několik GitHub repozitářů se zdrojovými kódy (položky č. 1, 7
a 11). Můžete prosím vysvětlit, jakým způsobem jste tyto podklady využil při přípravě vaší implementace? 

10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 Student by měl především vysvětlit situaci se zdrojovými kódy - tj. proč není implementace samotná v technické

zprávě náležitě popsána a kde je možno se ke zdrojovým kódům dostat. Domnívám se totiž, že by měly být
odevzdány spolu s technickou zprávou i v elektronické podobě. S ohledem na tyto i dříve uvedené skutečnosti
navrhuji z pohledu oponenta této bakalářské práce hodnocení stupněm D - uspokojivě, 60 bodů.

 

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

  
V Brně dne: 18. srpna 2020

 Šimek Václav, Ing.
oponent
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