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1. Informace k zadání
 Téma bakalářské práce bylo náročnější, vyžadovalo vyhledání a nastudování většího množství informací, rozsetých

v odborných článcích z poslední doby, ale také v nejrůznějších blozích, archivech github, firemních prezentacích a
dalších zdrojích ve velmi mladé oblasti využití strojového učení ve strategických hrách v reálném čase. Realizační
výstup předčil očekávání, student implementoval komplexní multiagentní systém, jehož funkce snesou srovnání
s řešeními početných vývojářských týmů. Mírné odchýlení od původního zadání považuji za omluvitelné zejména
s ohledem na prudký rozvoj této oblasti a nemožnost dopředu odhadnout, které prostředky povedou nejlepší
cestou k cíli.

2. Práce s literaturou
 Student pracoval s relevantními zdroji, pro zpracování přehledu řešené problematiky v technické zprávě však mohl

rozšířit okruh odborných článků ze souvisejících oblastí.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student byl velmi aktivní po celou dobu řešení, práci věnoval více než 250 hodin, průběžně konzultoval postup a

posílal informace o dosavadních výsledcích.
4. Aktivita při dokončování
 Velká pozornost byla věnována přidávání pokročilých funkcí multiagentního systému, klíčové metody byly

dokončeny s dostatečným předstihem. Totéž bohužel nelze říci o technické zprávě - s textem v rané fázi jsem se
měl možnost seznámit až 9. května, finální podoba již nebyla konzultována.

5. Publikační činnost, ocenění
 -
6. Souhrnné hodnocení uspokojivě (D)
 Z hlediska aktivity studenta v průběhu řešení práce a komplexnosti vytvořeného multiagentního systému, který

implementuje netriviální strategie hraní, hodnotím práci jako nadprůměrnou. Výsledek naopak sráží nízká
pozornost věnovaná přípravě technické zprávy a její dokončování na poslední chvíli. Celkově hodnotím práci
stupněm D - uspokojivě.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
.................................

podpis
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