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Cílem studentovy práce bylo porovnání různých mechanismů výběrů akci (MVA) pro tvorbu chování inteligentních 
virtuálních agentů (IVA). Studentova práce má několik částí. 1) Student nejprve identifikuje obecné problémy 
tvorby chování IVA. 2) Následně navrhuje čtyři testovací scénáře obsahující zadání chování, které má IVA v rámci 
scénáře vykonávat. 3) Tyto scénáře pak implementuje pro celkem čtyři zvolené MVA (if-then pravidla, GOAL, 
SPOSH a Jason). 4) Na základě těchto implementací, pak student demonstruje nedostatky jednotlivých MVA, které 
vedou k netriviálním použití daných MVA či jinak znesnadňují tvorbu chování IVA. 5) Student navrhuje vlastní 
MVA a demonstruje jeho výhody na implementacích scénářů. V rámci práce student připojil interpret MVA Jason 
k platformě Pogamut a také navrhl vylepšení metodiky Behavior Oriented Design (BOD) dr. J.J.Bryson (University 
of Bath, UK) pro dekompozici chování IVA. 

Obtížnost zadání studentovy práce hodnotím jako nadprůměrnou. Problému srovnávání jednotlivých MVA se 
ve světě zabývá jen málo lidí, a tak student od začátku byl postaven před problém, jak vůbec jednotlivé MVA 
srovnat, z čeho vycházet. Student nejprve musel nastudovat množství článků a literatury, které souvisí s tvorbou 
chování IVA a na jejich základech zformulovat problémy této tvorby. Za netriviální také považují počet chování 
implementovaných studentem (celkem 18). Bohužel student odevzdal práci předčasně, což lze nejvíce vidět 
na kapitolách 5.4.3 a 5.4.4 (implementace posledního nejsložitějšího scénáře v MVA SPOSH a Jason), které 
obsahují jedinou větu "Implementace chybí.". 

První polovina textu práce je zpracována velice dobře. Strukturu je dobrá, tok textu plynulý, student má dobře 
rozmyšleno jak popisovat problém tvorby chování pro IVA. S postupem času však student přestává vysvětlovat 

veškeré pojmy, které se v práci vyskytují; např. primitiva používaná v jednotlivých MVA (metoda atLocation 

v Java if-then pravidlech, či term place v GOALu), či nepopisuje přesný mechanismus výběru akcí jazyka a 

interpretu Jason (např. není jasný efekt anotace Jason plánu atomic, aj.).  

Práce obsahuje množství méně i více závažných nedostatků, student by se měl zamyslet nad následujícími 
připomínkami. 

V kapitole 3 (Cíle práce) student uvádí, že jednotlivé implementace scénářů bude porovnávat pomocí jím navrženou 
metrikou. Bylo by vhodnější tuto metriku popsat dříve než v kapitole 6 (Porovnání jednotlivých MVA), aby čtenář 
měl možnost posuzovat složitost jednotlivých implementací scénářů již při jejich prvním čtení. 

Ukázka implementace scénářů v SPOSHi v rámci kapitoly 5 (Implementace scénářů) neobsahuje implementaci 
některých akčních a sensorických primitiv. Nelze tedy plně porovnávat implementace scénářů jednotlivých jazyků 
bez nahlížení do zdrojového textu agentů přiložených na CD, ve kterých se špatně orientuje. 

Kapitola 6 (Porovnání MVA) měla být napsána z pohledů problémů výběrů akcí definovaných v kapitole 4 
(Scénáře). Očekával bych, že student zhodnotí použití MVA pro každý z problémů zvlášť a popíše, jak se daná 
situace musí v daném MVA řešit (např. problematické sekvence v If-then pravidlech a GOALu). Student některé 
z těchto problémů v kapitole 6 sice uvádí, tabulka srovnávající jednotlivé jazyky však neobsahuje všechny problémy 
kapitoly 4. Srovnání jazyků tak není úplné. V kapitole 6 navíc student diskutuje problém "přechodového chování 
IVA", které se ovšem nenachází v problémech vytknutých v kapitole 4. Tento problém taktéž není zahrnut v žádném 
z implementovaných scénářů.  

Na závěr kapitoly 6 (Porovnání MVA) student popisuje metodiku tvorbu reaktivních pravidel navrhnutý dr. 
J.J.Bryson (University of Bath, UK). Tento popis zároveň obsahuje změny navržené studentem, které by měly 
designérovi pravidel pomoci dekomponovat chování IVA. Změny se vážou ke studentem navrženému MVA 
pojmenovaného RBAS, který však je představen až v kapitole 7. Navíc, není ukázáno, jak by se daná metodika 
uplatnila např. při dekompozici chování IVA pro nejsložitější scénář 4. Student sám uvádí, že danou metodiku zatím 
neověřil, na druhou stranu na této modifikované metodice založil implementaci zmíněného MVA RBAS. Nabízí se 
validovat danou metodiku alespoň na dekompozici chování IVA pro scénáře, které jsou navržené v kapitole 4. 



Kapitola 7 (Implementace MVA RBAS) neobsahuje detailní popsání implementace scénářů v novém MVA RBAS 
tak jak je tomu u jiných MVA v kapitole 5.  

V kapitole 7 je také popsána metrika porovnávání formalismů, ve které student zvolil jako metriku počet 
rozhodovacích bodů. Práce by si zasloužila formulování vícero metrik, už jen proto, že u některých MVA (např. 
SPOSH), jsou rozhodovací prvky skryty i v implementacích akčních primitiv, jak student sám uvádí na str. 49. 
Student by měl určitě navrhnout metriky, které budou zohledňovat počet nutných primitiv, které se musí v rámci 
různých MVA definovat. 

Student by měl také věnovat čas vhodnému formátování práce. V textu nalezneme popisky obrázků, které přetekly 
na další stránku, kód je vytisknut bez zvýraznění syntaxe, obrázky by měly být vytištěné v barvě; barva by pomohla 
čitelnosti zejména SPOSH plánů, které jsou prezentovány v jejich grafické formě. Kapitola 6.1.4 je špatně odsazena. 
Stránka 67 práce je prázdná. 

Práci chybí uživatelská a programátorská dokumentace, k implementovanému MVA RBAS není vygenerován 
ani JavaDoc. Očekával bych, že na přiloženém CD budou videa demonstrující jednotlivá implementovaná chování 
IVA a ukázku vývojových nástrojů zvolených MVA. 

Student v kapitole 3 přehledně formuloval cíle práce, avšak jejich naplnění není diskutováno. Práce dle mého názoru 
tyto cíle nenaplnila dostatečně. Za největší nedostatky považuji nedostatečné porovnání jednotlivých MVA, absenci 
jakékoli validace navrhované metodiky tvorby chování v RBAS a nedostatečný popis nově implementovaného 
MVA RBAS. 

Práci doporučuji k obhajobě, ale dávám na zvážení, zda by práce neměla být studentovi vrácena k přepracování. 

 

V Praze, 17.8.2013 

vedoucí diplomové práce, Mgr. Jakub Gemrot 


