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Diplomová práce popisuje vyvíjaný software pre hru go založený na MCTS 
(Monte Carlo Tree Search). Práca sa skladá z popisu hry go v 1. kap., popisu MCTS a 
jeho vlastností v 2. kap., popisu programu Pachi v 3. kap., navrhnutej metode 
dynamického komi v 4. kap., integrácii kritikality  do programu v 5. kap., metode Liberty 
maps (mapy slobod) pre efektívne a zdielané použitie heuristík v 6. kap. a dalším 
možnostiam v záverečnej 7. kapitole.

Práca popisuje prebiehajúci a vyvíjajúci sa projekt, ktorý naväzuje na známe state-
of-art techniky a ďalej ich rozvíja. Súčasťou sú nové myšlienky (Liberty maps kap. 6 s. 
49,  lokálna hodnota 2.4.3 s. 19), netriviálna integrácia známych myšlienok do projektu 
(kritikalita s. 46) a implementácia ďalších doležitých a obecne použitelných častí (časová 
kontrola s. 30, testovacia infraštruktúra 3.2). Časti práce boli zaslané k publikácii (s. 4).
V projekte tohoto druhu je časť práce venovaná integrácii zložiek a ladeniu sposobu 
implementácie a jej parametrov, tj. experimentálnej časti. Často sa stáva, že mnohé dobré 
nápady fungujú až po dobrom vyladení parametrov a vhodnej, tj. rýchlej, implementácii, 
aby réžia neprevýšila zisk.

Práca je písaná anglicky, je dostatočne podrobná a presná po textovej, 
matematickej aj experimentálnej stránke.

Projekt je open source a na vývoji software sa podieľalo viac autorov, ale z tab. 
A.1 na s. 63 je vidieť, že diplomant bol hlavným prispievateľom. V texte sú zmienené 
spolupráce s ďalšími autormi (napr. s. 32 dole - paralelizmus), ale tieto časti nie sú 
súčasťou predkladanej práce. Projekt je navrhnutý na vysokej úrovni modulárne (obr. 3.2 
s. 21) a dovoľuje integráciu externých zdrojov (napr. knižnica zahájení 3.3.1 s. 28, 
pluginy pre úvodné hodnoty (prior values) 3.3.2).

Práca splnila požiadavky kladené na diplomovú prácu a  preto doporučujem, aby 
práca bola prijatá ako práca diplomová.
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