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1. Informace k zadání
 Práce měla prozkoumat možnosti využití metod hraní her ve známe deskové hře. Tato hra je význačná tím, že

jedna strana nemá úplný přehled o stavu hry, jelikož pozice figury soupeře je jim po většinu hry neznámá. Ukázalo
se, že metody posilovaného učení v jejich klasické formě zde nepřináší téměř žádný pokrok. Proto byly
implementovány klasické metody pro hraní her, konkrétně metoda alfa/beta, a tato již ukázala schopnost hraní této
hry strojem.

2. Práce s literaturou
 Literaturu volil student tak, aby si doplnil znalosti o metodách posilovaného učení, ale i o hraní her strojem obecně.

Byla volena vhodně.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Jak jsem psal výše, student se pokusil po počáteční studijní fází implementovat metody posilovaného učení pro

zjednodušenou formu hry ScotlandYard. To nevedlo k výraznějším úspěchům a proto po konzultaci jsme v tomto
projektu přešli ke klasické metodě alfa/beta. V tomto okamžiku došlo ke karanténním situacím v ČR a to ovlivnilo i
naši součinnost. Student přesto více méně samostatně dotáhl projekt do dle mého názoru přijatelné formy pro
bakalářskou práci.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla odevzdána v prodlouženém termínu. Některé části textu jsem měl k dispozici ke korekci. Obecně

obdobně jak jsem zmínil v předchozím bodě byla naše interakce ovlivněna situací s koronavirem. O dokončování
a vývoji aplikace i textu jsem ale byl informován a měl jsem možnost formu výsledku ovlivnit.

5. Publikační činnost, ocenění
 Není žádná.
6. Souhrnné hodnocení dobře (C)
 Hodnotím průměrným stupněm, jelikož student se snažil zadání splnit a neodradil jej ani neúspěch s metodami

strojového učení. Implementoval poté klasické metody hraní her a ty se ukázaly být funkčními.  O svém počínání
mě informoval přes elektronickou poštu a i když nakonec odevzdává práci až v prodlouženém termínu, hodnotím
jeho aktivitu jako průměrnou.

 

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

  
V Brně dne: 18. srpna 2020

 Zbořil František, doc. Ing., Ph.D.
vedoucí práce
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