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Text posudku

Práce studuje koncovky ve velkých hrách s neúplnou informací. Po úvodu do teorie her se
v první části práce věnuje koncovkám v hrách s úplnou informací, s důrazem na šachy a Go.
V druhé části se práce zabývá hrami s neúplnou informací a zdůrazňuje potíže při adaptaci
výsledků z první části na hry s neúplnou informací. Autor analyzuje známé přístupy a poté
navrhuje vlastní metodu založenou na maximalizaci tzv. subgame margin. Na základě nu-
merických porovnání pak ukazuje, že nová metoda je lepší než ty ostatní známé. V poslední
kapitole pak autor navrhuje další možná zlepšení pro případný budoucí výzkum.

Text je napsán výbornou angličtinou. S originalitou sobě vlastní se autor vyvaroval šab-
lonovitosti a použil specifické formátování seznamů, členění do sekcí a seznamu literatury. Je
patrno, že skvěle ovládá typografické systémy a text je pěkně vysázen. K textu mám několikero
připomínek:

• Z formálního hlediska asi chybí český abstrakt.

• Strana 14: používá se pojem CBR, který ještě není zaveden.

• Strana 15–16: není zřejmé, jestli věta 1 a 2 jsou dílem autora, nebo obecně známé
výsledky.

• Strana 43: ekvivalence dole není moc zřejmá, protože π by mělo být vždy nezáporné.

• Strana 58: (ii) namísto (i).

• Strana 66: „has“ namísto „have“ (1. řádek)

Práce samotná je napsána poměrně srozumitelně, zřejmě se autor inspiroval citátem jistého
vietnamského politika: „Write in such a way as that you can be readily understood by both the
young and the old, by men as well as women, even by children.“ Při čtení práce je evidentní
autorův nadhled a množství znalostí, které nastudoval.

Určitý nedostatek bych spatřoval v tom, že některá místa by si zasloužila podrobnější
rozepsání a více detailů (obsáhlost práce je však dostatečná). Konkrétně:

• Sekce B.2: jak se ty tabulky uchovávají, jaká byla použita datová struktura a kolik jich
řádově jest?

• Některé obrázky nejsou moc vysvětleny. Např. obrázek C.2 nebo D.3.

• Strana 42: information set je definován trochu vágně.

• V numerických experimentech, jaký byl použit LP solver a algoritmus?
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• Kapitola G je trochu stručná.

• Sekce H.3: Jak přesně vypadá matice A2?

Celkově hodnotím práci positivně. Metoda, navržená v této práci, byla přijata na špičkovou
konferenci AAAI Conference on Artificial Intelligence 2016 v rámci konferenčního příspěvku,
na kterém se spolupodílel i autor této práce. To objektivně hodnotí kvalitu dosažených vý-
sledků.
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