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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Práce vyžaduje využití a pochopení množství nových nástrojů, které jsou často v raných fázích životního cyklu, a

tedy vykazují horší spolehlivost a obsahují méně podrobnou dokumentaci.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Student naplnil všechny body zadání. Drobnou výhradu mám k porovnání výsledného systému s jinými systémy,

kdy jediné provedené porovnání se systémem od firmy DeepMind popsané v práci je velmi nepřímé.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce obsahuje množství obrázků, diagramů i tabulek, které dobře doplňují text práce a zlepšují orientaci čtenáře

v tématu. V některých částech (např. kap. 6) by však bylo přínosem přímočařejší a stručnější vyjadřování autora. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Práce ve své teoretické části rozebírá poměrně ze široka a do velkých detailů oblast strojového učení, logická

struktura je na dobré úrovni. Problémem však je nedostatečná provázanost jednotlivých podkapitol, a to
především s ohledem na cíle práce, kdy často chybí zhodnocení vztahu daného podtématu k samotné práci.

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Úprava práce je celkově průměrná. Student se nevyvaroval chyb jako je nesprávné formátování položkových

seznamů nebo velká vzdálenost obrázků od jejich reference v textu (i více stran). Jazyková stránka práce je též
průměrná. Především v pozdějších kapitolách se vyskytuje množství nesprávně skloňovaných výrazů či výrazů s
nesprávným pořadím slov. Práci provází slangové výrazy (např. "bot" nebo "pickle soubor").

6. Práce s literaturou 83 b. (B)
 Student použil množství relevantní literatury, včetně vědeckých článků z posledních let, které se zabývají

problematikou strojového učení při hraní počítačových her. Citace jsou v textu dostatečně odlišeny. Student však
mohl vynechat 3 odkazy do encyklopedie Wikipedia, tyto by se lépe hodily do poznámek pod čarou.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Vytvořený systém je plně funkční a umožňuje provádět trénování modelu "A3C" z velkého množství záznamů her

odehraných mezi lidskými hráči. Navíc je možné model dále trénovat pomocí posilovaného učení. Zdrojové kódy
mají dobrou strukturu a jsou dostatečně dokumentované včetně ideových popisů fungování tříd.

8. Využitelnost výsledků
 Práce významně rozšiřuje existující experimenty firmy DeepMind o další fázi trénování modelu posilovaným

učením. Práce může posloužit jako základ pro další experimenty.
9. Otázky k obhajobě
 - Vysvětlete postup, jak byly navrženy herní sítě z obrázku 5.1 a 5.2.

- Diskutujte využitelnost jiných vrstev rysů poskytovaných knihovnou PySC2, nebo naopak odebrání dalších
vrstev pro zlepšení výsledků trénovaného systému.
- Zdůvodněte, proč nebyl vytvořený systém přímo porovnán s jinými systémy v prostředí PySC2.

10. Souhrnné hodnocení 83 b. velmi dobře (B)
 Hlavním pozitivem práce je extenzivní přehled metod strojového učení pro hraní počítačových her a především

fungující systém pro automatické hraní hry StarCraft II, založený čistě na metodách strojového učení, což je zcela
nová disciplína v daném oboru. Negativně hodnotím nepřímé porovnání vlastních výsledků s jinými podobnými
nástroji a dále pak v nižší kvalitu textové zprávy z pohledu provázanosti jednotlivých částí s cíli práce.

 

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

 

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