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Text posudku:     

Cílem práce je aplikovat zpětnovazební učení v doméně textových her. Textové hry jsou 

zajímavou doménou tím, že mohou sloužit jako dobrý model pro učení interakce člověka s 

počítačem pomocí přirozeného jazyka. 

Práce používá algoritmus Deep Q-learning (DQN) úspěšný například z domény Atari her 

spolu s rekurentní neuronovou sítí zpracovávající textový vstup použitou jako funkční 

aproximátor Q hodnot. 

  
Hlavní přínos práce spatřuji v několika rovinách: 

1. autor vytvořil obecné rozhraní unifikující přístup k několika textovým hrám. Existence 

tohoto rozhraní výrazně zjednoduší budoucí výzkum v této oblasti.  

2. autor prokázal schopnost replikovat s vlastní implementací učícího algoritmu výsledky 

publikované  v předních konferencích zabývajících se zpracováním přirozeného jazyka 

(EMNLP, ACL). 

3. práce přináší kritický pohled na tyto výsledky protože stavový prostor dvou her použitých v 

předešlých článcích je relativně malý a experimenty testující model na parafrázovaných 

textech ukazující domnělé generalizační schopnosti mají velmi velký rozptyl výsledků 

4. práce zkouší testovat generalizační schopnosti na nových neviděných hrách i přínos 

trénování na několika hrách současně. I když tyto empirické pokusy nemají pozitivní výsledek 

jsou zajímavé a přínosné.  

  

  

  

Dotazy na autora: 

b) v sekci 2.4.2 se uvádí, "it is possible to theoretically add new tokens on the fly at the cost 

of computational expenses”, je přidávání nových slov skutečně problém? (podle mne stačí 

přidat do embedding matice jen nový řádek) 

c) v sekci 3.4 se zavádí funkce h jejíž vstupem je i současný stav a akce, ve zbytku práce je 

vždy popis stavu a akce aproximován neuronovou sítí, používá fce h také aproximaci nebo má 

tabulární reprezentaci? text práce v tomto není jasný 

d) sekce 4.1.1 u popisu hry "Machine of Death” uvádí, že velký počet koncových stavů 

zvyšuje její komplexitu, v jakém slova smyslu jí dělá větší počet koncových stavů 

komplexnější? 

 

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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