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Adam Wichera si vybral náročné a aktuální téma na pomezí teorie her a výpočtové složitosti. Prostudoval
značné množství  literatury  na  dané téma a vybral  otevřený problém -  složitost  nalezení  asymetrického
ekvilibria v symetrických hrách v normální formě. Pro tento problém nalezl samostatně také metodu řešení
a daný problém úspěšně vyřešil. 
Už samotné téma tedy předpokládalo značný rozsah samostatného studia, kromě toho bylo původní zadání
práce značně obecné, takže diplomant musel v první fázi projít velké množství literatury a zjistit v jakém
stavu je řešení dílčích problémů spadajících pod toto téma a vybrat konkrétní  téma řešitelné v rozsahu
bakalářské práce. V této fázi  pracoval  zcela samostatně a vypořádal se s ní velmi úspěšně.
Další  fáze  práce  probíhaly  diskontinuálně,  kdy  byla  období  velmi  intenzivní  činnosti  střídána  dlouhými
obdobími nečinnosti. Samotná závěrečná fáze proběhla v asi minimální možné době, což taky ovlivnilo mé
možnosti do  práce zasahovat.

Práce je rozčleněná do třech částí (+ úvod a závěr) z nichž první dvě (kapitola 2 a 3 v autorově číslování) jsou
stručné úvody do problematiky a třetí (kapitola 4) pak obsahuje vlastní výsledek.
Úvod  do  teorie  her  resp.  části  teorie  her  relevantní  pro  práci  je  podle  mého  názoru  napsaný  velmi
srozumitelně a čtivě. Autor zde vykládá základní pojmy, které vysvětluje s použitím příkladů. Používá lehce
nestandardní terminologii  – pojem  strategie vyhrazuje pouze pro smíšené strategie,  kdežto pojem  čisté
strategie  nahrazuje  pojmem  akce –  tato volba přispívá  ke  srozumitelnosti  výkladu.  Oproti  standardním
úvodům zde autor uvádí  i  velmi užitečný komentovaný výpočet smíšeného ekvilibria  u konkrétní  hry (§
2.3.2).
Faktické připomínky: preference je relace, nelze ji tedy přímočaře ztotožnit s užitkovou funkcí, přestože jsou
obě vyjádření za určitých podmínek ekvivalentní. Pojem nosič  je použit dříve, než je definován.
Kapitola 3 je stručným úvodem do teorie složitosti, což je oblast zcela mimo mojí specializaci, ve které jsou
moje  znalosti  jen  zcela  povrchního  charakteru.  Původně  jsme plánovali  konzultaci  příslušných  pasáží  s
odborníkem, z časových důvodů k tomu ale nedošlo. Z pohledu základní informace pro málo informovaného
čtenáře je podle mne tato část méně srozumitelná, než úvod do teorie her.
Kapitola  4  začíná  přehledem  složitostních  problémů  souvisejících  s  teorií  her  a  poté  uvádí  důkaz  NP
kompletnosti problému nalezení dvou Nashových ekvilibrií převedením na problém SAT. Vzhledem k tomu,
že tento důkaz je základem autorova vlastního výsledku bych uvítal jeho podrobnější rozbor. Poté následuje
vlastní výsledek a jeho důsledky.

Připomínky a hodnocení
Na práci se nutně projevilo, to že byla napsaná časové tísni. Obsahuje značné množství drobných chyb a
překlepů, u některých částí pokulhává i stylistika. Mimo jiné se zde objevují anglismy (profitabilní deviace),
anglický přepis termínu ekvilibrium („equilibrium“) je také velmi nestandardní.
Důkaz  převodu  problému  TWO-NASH  na  SAT,  který  je  podstatný  pro  hlavní  výsledek  by  potřeboval
podrobnější komentář, stejně jako komentář hlavního důkazu.

Tato práce by mohla být vynikající,  kdyby si  autor nechal  více času na její  zpracování.  Jelikož tomu tak
nebylo, je pro mne hodnocení práce značně obtížné, protože stupně naplnění jednotlivých kritérií, které by
práce měla splňovat se diametrálně liší.
Oceňuji velké množství literatury, které autor nastudoval, samostatnost při výběru problému i jeho řešení.
Vyřešení otevřeného problému v bakalářské práci je podle mého názoru vysoce nadstandardní. Podle těchto
hledisek hodnotím práci jako výbornou. Naopak uspěchaný způsob zpracování vedoucí k řadě drobných
chyb, nejasností a nepřesností  odpovídá hodnocení dobře.

V Praze 2.9. 2015 Ondrej Majer


