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1. Informace k zadání
 Zadání je ve svých dílčích krocích běžné obtížnosti a mimo bodu 5 je pokryto bakalářským studiem na FIT. Student

se však všech kroků zhostil pečlivě a výsledná práce překonala má očekávání. Zvlášť nadstandardní je důkladné
zhodnocení kvality a omezení navržených umělointeligentních agentů.

2. Práce s literaturou
 Student si zdroje vyhledával samostatně a aktivně. S výjimkou krátkých period věnovaných intenzivní

implementaci si nad prací udržoval nadhled.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student chodil na konzultace dobře připraven, případné nedostatky dovedl sám identifikovat. Následně je

i samostatně překonával, takže kompletní technické řešení a většina návrhových rozhodnutí pramení ze studentovy
vlastní aktivity.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena v rozumném předstihu. Kroky prováděné v posledních týdnech byly dobře vymezené

a směřovaly ke konkrétním cílům, které si student sám vytyčil. Konečná podoba textu byla podrobně konzultována.
5. Publikační činnost, ocenění
 Významná část práce byla publikována na konferenci Excel@FIT 2018, kde dosáhla ocenění odborné poroty.

Zdrojové kódy programového řešení jsou zveřejněny na GitHubu.
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Student aktivně pracoval po celou dobu od zadání práce, bylo mým potěšením sledovat jeho pokroky

a příležitostně navrhovat zlepšení či jiné směry dalšího vývoje. V jednotlivých krocích řešení se student nikdy
nespokojil s pouhým splněním zadání, ale usiloval o vznik kvalitního díla.

Vytvořená implementace hry je solidním kusem softwarového inženýrství a může být přímo použita jako platforma
pro vývoj dalších umělointeligentních agentů. Při návrhu vlastních umělointeligentních agentů student postupoval
systematicky a zahrnoval dílčí závěry z průběžných experimentů, což vedlo k návrhu, implementaci a otestování
několika generací agentů rostoucí kvality.

Zvlášť vysoko hodnotím studentovu schopnost formulovat pokročilejší strategie v pravděpodobnostním
paradigmatu, což umožnilo jejich precizní popis a přímočarou implementaci. Příslovečnou třešní na dortu této
bakalářské práce je studentova schopnost popsat omezení zvolených aproximací při modelování stochastických
jevů ve hře, takže je zřejmé, kde jsou jednotliví agenti omezeni vnitřní implementací a co je důsledkem
nedeterministické povahy hry.

 

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

 

V Brně dne: 18. května 2018
.................................

podpis
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