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Text posudku:     

Předkládaná práce se zabývá automatickým návrhem řídících mechanismů pro hraní 

strategických her v reálném čase (RTS). Jde o specifický problém zpětnovazebného učení, 

který se v současnosti řeší různými přístupy a v různých prostředích. Autorka ve své práci 

používá dva přístupy – genetické programování a neuroevoluci, a porovnává jejich efektivitu 

v benchmarkovém prostředí MicroRTS. Cílem práce bylo implementovat dva zmíněné 

modely pro zpětnovazebné učení v daném prostředí a jejich otestování ve hře proti řadě 

klasických herních strategií.  

 

Text práce se skládá z osmi kapitol včetně úvodu a závěru. Úvodní kapitola stručně 

představuje kontext problému, definuje cíl práce a uvede do struktury textu. Kapitola 1 je 

podrobným představením tří základních okruhů práce, problematiky her typu RTS, 

evolučních algoritmů a genetického programování, a neuroevoluce a algoritmu NEAT. 

Kapitola 2 nás seznamuje s prostředím microRTS, které slouží jako platforma pro návrh 

strategií a jejich experimentální ověření.  

 

Vlastní výsledky práce jsou představeny v kapitole 3. Tato kapitola se podrobně věnuje 

nejprve společným částem pro oba algoritmy. Jde o reprezentaci stavů hry a abstraktních akcí 

a o výpočet fitness funkce pomocí simulací her. Dále je popsán konkrétní algoritmus 

genetického programování pro výběr akce. Druhý algoritmus založený na neuroevoluci 

využívá pro výběr akcí dopřednou neuronovou síť učenou pomocí algoritmu NEAT. 

Následující tři kapitoly popisují rozsáhlou sadu experimentů s navrženými algoritmy a jejich 

srovnání. Závěr práce shrnuje dosažené výsledky a nastiňuje další možnou práci. 

 

Za hlavní dosažené výsledky práce považuji: 

 

• Prozkoumání dvou metod evoluční optimalizace (genetického programování a 

neuroevoluce) v kontextu specifického problému zpětnovazebného učení herních strategií. 

Velký díl práce na řešení úlohy spočívá ve vhodné volbě reprezentace stavů, akcí a jejich 

parametrů. Každá z použitých metod vyžaduje specifické zakódování informace a práci s 

parametry. Autorka vhodně zvolila implementační detaily a nastavila řadu parametrů modelů. 

 

• Experimentální část práce je nejen rozsáhlá, podrobná a velmi dobře zpracovaná, ale 

přináší zajímavé výsledky o efektivitě dvou evolučních technik použitých pro optimalizaci 

velmi odlišných modelů. Neméně zajímavé je i srovnání efektivity přístupů strojového učení s 

„klasickými“ metodami výběru akcí jako je minimax či Monte Carlo tree search. 
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Dotazy k obhajobě: 

 

• Řešení pomocí genetického programování obsahuje program ve formě podmínek – IF-

THEN pravidel. Zvažovala jste použití jiných evolučních metod pro vývoj pravidel, například 

učící se klasifikační systémy (Learning Classifier Systems)?  

 

• V kapitole 4.8 se ukazuje, že přidání globální strategie v genetickém programování 

nepřineslo výrazné vylepšení. Čím si myslíte, že to je způsobeno? 

 

Práce je pečlivě zpracovaná, srozumitelná a je psaná velmi dobrou angličtinou. Vlastní řešení 

autorky je založeno na dobré rešerši existující literatury. Implementační a experimentální části 

práce jsou provedeny velmi podrobně a statisticky korektně.  

Doporučuji tuto práci uznat jako diplomovou.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.     

Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 

zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 
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