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Text posudku:     

Práca sa zaoberá vytvorením prostredia na trénovanie algoritmov posilovaného učenia pre 
hranie textových hier. Pre toto prostredie ďalej vytvára vzorového agenta, ktorý dosahuje 
lepšie výsledky ako existujúci agenti popísaní v odbornej v literatúre. 
    Posilované učenie je dobre zavedený a v poslednej dobe rýchlo sa rozvíjajúci podobor 
umelej inteligencie. Vytvorenie ľahko použiteľnej sady testovacích prostredí pre takéto učenie 
je dôležité a v prípade hier z platformy Atari inšpirovalo veľké množstvo ďalšieho výskumu. 
Keďže študent zverejnil svoju prácu na portáli GitHub s jednoduchou inštaláciou cez PyPI a 
rozumnou dokumentáciou, má jeho práca potenciál byť základom pre niečo podobné. 
    Agent vytvorený pre učenie sa v tomto prostredí  pozostáva z komponentov bežne 
používaných v spracovaní prirodzeného jazyka a posilovanom učení.  Na základe textu práce 
je ťažké odhadnúť aké varianty kompozície týchto súčastí a ich parametrov študent preskúmal  
a ako presne sa k výslednej architektúre dostal. Študent si síce jasne stanovil ciele a motivoval 

rozhodnutia ich splnením, menej ale diskutoval výber konkrétnej techniky, ktorá umožňuje 
požiadavok splniť a takmer vôbec nediskutoval výber jej parametrov. Každopádne, výsledný 
agent sa na dokázal rýchlo naučiť lepšie stratégie, ako doteraz existujúce techniky. 
    Prezentované experimenty boli vhodne zvolené a dobre podporujú tvrdenia prezentované v 

práci. Vzhľadom na veľkú nestabilitu učenia by bolo lepšie popri jednotlivých behoch 
prezentovať aj priemernú rýchlosť konvergencie učenia a ďalšie štatistiky cez väčšie 
množstvo behov s rôznou inicializáciou.  Na základe experimentov študent prezentuje možné 
vysvetlenia pozorovaných fenoménov, ale napriek ich ľahkej overiteľnosti ich už často ďalej 
neanalyzuje. Experimentálne výsledky by mohli byť lepšie popísané. Nie je napríklad jasné 
čo presne znamenajú „chybové“ intervaly prezentované v grafoch.  
    Práca je napísaná vo veľmi dobrej angličtine s minimom gramatických a typografických 
chýb. Je jasne štruktúrovaná a ľahko pochopiteľná. Po formálnej stránke by som jej vytkol len 
to, že popisky k obrázkom nie sú veľmi informatívne a že kapitola 1 by mala mať na začiatku 
podrobnejšie vysvetlenú štruktúru, aby sa v nej čitateľ nestrácal.  
    Práca je po obsahovej aj formálnej stránke na veľmi dobrej úrovni. Prezentuje jasný posun 
v stave aktuálneho poznania v oblasti hrania textových hier a je možné, že na jej výsledkoch 
bude stavať ďalší výskum.   
 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.     

Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 
zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 
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