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Text posudku:

Vojtěch Černý se ve své diplomové práci zabývá zajímavým a aktuálním tématem automatického

generování počítačových her. Jako žánr, ve kterém navržené postupy testuje zvolil hry s neko-

nečným běháním, tj. hry, kde hráč stále běží (typicky) jedním směrem a má jen malé množství

možností, co dělat – nejčastěji skákání, skrčení se atd. Volbu žánru považuji vzhledem k cílům práce

za velmi dobrou, na jednu stranu je jednoduchý, na druhou stranu poskytuje dostatek možností

pro vytvoření různorodých her.

Práce je rozdělena celkem do osmi kapitol. První kapitola poskytuje úvod do řešeného problému

- definuje ho, a popisuje základní techniky, které se v práci dále používají. Ve druhé kapitole je

popis frameworku, který autor implementoval a používá v práci. Tato kapitola také ukazuje, jak

se dá framework použít k implementaci několika jednoduchých her a popisuje umělé hráče, které

později autor používá při generování her a při ověřování, jestli je level řešitelný.

Třetí kapitola se zabývá otázkou, jakým způsobem hráči hrají hry v autorem vytvořeném

frameworku. K tomu se používá dotazník, který byl vyhodnocen s několika lidskými hráči a měření

jejich chování ve hrách samotných. Kromě samotného vyhodnocení chování hráčů se výsledky

experimentu používají i k nastavení některých parametrů her.

Vlastní generování her je potom popsáno v kapitolách 4-7. Napřed se popisuje generování

jednotlivých úrovní hry, které hrají umělí hráči popsaní výše. Potom autor navrhuje postupy, jak

vytvářet hráče automaticky pomocí evoluce neuronových sítí, a jak vytvářet nové hry pro daného

hráče. Nakonec autor popisuje ko-evoluci hráčů a her najednou.

V poslední kapitole práce autor zmiňuje některé podobné práce a porovnává je s postupy

použitými v předložené práci.

Celá práce je napsaná dobrou angličtinou, dobře se čte a obsahuje všechny potřebné informace.

Autor v práci zvolil velmi dobrý postup, kdy začíná jednoduššími částmi problému a postupně

řeší složitější úkoly – napřed evoluci úrovní pro daná pravidla a hráče, potom evoluci hráče,

1



následovanou evolucí pravidel a nakonec ko-evoluci všech aspektů dohromady.

Celkově věřím, že práce je velmi zdařilá, ukazuje, že student je schopen samostatné práce a

rozumného využití použitých technik.

Práci doporučuji k obhajobě.

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.

V Praze dne 17. srpna 2018

Podpis:
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