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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Predicting Blizzard score in StarCraft II 
Jméno autora: David Valouch 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra kybernetiky 
Oponent práce: Ing. Jan Drchal, PhD. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student musí získat dobrý přehled o netriviálních metodách induktivního logického programování, navíc je 
zvolená aplikační doména (hra StarCraft II) sama o sobě dosti komplikovaná. 

 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Zadání bylo sice splněno, mám ale výhrady ke stručnosti a vyhodnocení experimentální části. Výsledky 
experimentů jsou shrnuty do jediné tabulky a komentovány pouhými dvěma odstavci textu. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolený způsob řešení považuji za rámcově správný, přesto by jednotlivé volby zasloužily detailnější diskusi. 
Z textu bohužel nejsou jasné podrobnosti propojení ILP a rozhodovacích stromů. Rovněž není zřejmé, k čemu 
jsou přesně použity metody knihovny TreeLiker. 

 
Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Popis experimentů je, vzhledem k jejich reprodukovatelnosti, nedostatečný – chybí například jakýkoliv přehled 
použitých parametrů. Jediná tabulka (Tabulka 5.1) obsahující výsledky experimentů by měla obsahovat data 
získaná metodami Adaboost a decision trees, v tabulce však nejsou metody nikde rozlišeny. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Text práce je psán sice poměrně kvalitní angličtinou, obsahuje však velké množství překlepů, přičemž některé 
se často opakují (např. „ensambling“ místo správného „ensembling“).  Text je mnohdy nesrozumitelný – k 
pochopení by určitě přispělo přidání většího množství příkladů. Práce neobsahuje jediný obrázek, což je 
vzhledem k cílové herní doméně minimálně překvapivé. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Zdroje jsou citovány správně, s výjimkou dvou, u kterých chybí jména autorů. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Rozsah programovací části je poměrně malý. 

 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Nejvíce mých výhrad se odvíjí od textu práce a slabší experimentální části. Obojí je pro mě částečně vyváženo 
celkovou náročností zadání, proto předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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