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Diplomová práce se zabývá návrhem a evaluací modelu učení virtuálních zvířat, který by 
byl použitelný pro výukové účely. Navržený model byl použit v rámci aplikace „Cvičitel 
zvířat,“ která byla nasazena ve výuce na středních školách. 
 
První kapitola popisuje 4 typy tréninkových postupů využívaných cvičiteli zvířat: 
zachycení chování, tvarování, řetězení akcí a pavlovovské podmiňování. Zároveň 
ukazuje jejich použití na třech implementovaných virtuálních zvířatech: psovi, lemurovi a 
papouškovi. Druhá kapitola popisuje samotný obecný model učení i jeho instance 
použité pro tři trénovaná zvířata. Třetí kapitola empiricky analyzuje schopnost trénování 
modelu rozdílnými tréninkovými postupy a zároveň odhaduje čas tréninku při různém 
počtu chyb trenéra. Poslední kapitola shrnuje výsledky evaluace programu „Cvičitel 
zvířat“ provedené na středních školách. Tato kapitola zahrnuje výsledky práce širšího 
kolektivu autorů. Práce je psána v českém jazyce. 
 
Samotný navrhovaný model učení vychází z algoritmu Q-učení, rozšiřuje ho ale o 
koncept „podobnosti“ stimulů a akcí. Naopak prostředí v kterém je model nasazen je 
velmi jednoduché. Cílem nicméně není navrhnout algoritmus zvládající obtížné problémy, 
důležitější je výuková stránka celé aplikace. 
 
V textu shledávám drobné nejasnosti hlavně v popisu samotného modelu. Naopak 
struktura kapitoly s experimenty je velmi přehledná. Navrhuji, aby se student v rámci 
obhajoby vyjádřil k následujícím připomínkám: 

1. Není jasné, jak se citace [9] na konci strany 22 vztahuje k větě samotné. Myslím, 
že tato citace je příliš obecná. 

2. V popisu modelu z kap. 2.3 se píše, že soupis všech konstant (množ. C) bude 
diskutován v další části textu. Chybí ale odkaz na konkrétní kapitolu a nikde jsem 
explicitní popis všech konstant nenašel. Příloha „Seznam konstant“ sice nějaké 
uvádí, chybí v nich ale například SimX a SimA (rovnice (3), kap. 2.4). Patří tyto 
do seznamu konstant nebo mají být zahrnuty přímo v šestici specifikující model? 

3. Dále není jasné, zda by v kap. 2.3 šestice popisující model měla být rozšířena na 
sedmici obsahující navíc i model přechodů mezi stavy v závislosti na stimulu, 
tedy funkci S × Stim → S. 

4. Součástí popisu modelu je funkce r i matice pravděpodobností P. Není to tak, že 
se ze znalosti jednoho dá dopočítat druhé a jeden z těchto údajů je tedy 
nadbytečný? 

5. V kapitole 2.2.2 autor tvrdí, že temporal diference (TD) učení se špatně 
vyrovnává s šumem v signálu odměny. Jak by ohodnotil při zpětném pohledu 
schopnosti svého modelu vyrovnávat se šumem v porovnání s TD učením? 

 
Přes uvedené připomínky považuji hodnocenou práci za zdařilou a doporučuji ji k 
obhajobě. 
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