
 

1/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Strategy Generation for PartiallyObservable Stochastic Games 
Jméno autora: Erik Vaknin 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra kybernetiky 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Študent v rámci bakalárskej práce naštudoval algoritmy pre aproximatívne riešenie čiastočne pozorovateľných 
Markovských procesov a ďalej rozšírenie týchto algoritmov pre čiastočne pozorovateľné stochastické hry. Tematicky si tak 
študent osvojil látku z magisterských programov a jej rozšírenie, pričom túto problematiku v práci zhrňuje. Po 
implementačnej stránke nebolo zadanie rozsiahle a preto celkovo hodnotím zadanie ako náročnejšie. 

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Študent splnil zadanie, naimplementoval varianty algoritmu pre riešenie čiastočne pozorovateľných stochastických hier, 
ktorý využíva postupné generovanie stratégii a experimentálne porovnal s pôvodným algoritmom. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Študent sa snažil problému porozumieť, na schôdzky bol pripravený. Postup prác bol pomalší, čo ale mohlo byť aj 
spôsobené komplexnosťou pôvodného algoritmu a jeho netriviálnou implementáciou v ktorej sa študent musel 
zorientovať. Aktivita študenta v oblasti navrhovaných riešení mohla byť lepšia. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Študent využil získané znalosti a ďalej ich prehĺbil, jeho postup bol správny, ale technická realizácia mohla byť lepšia. 
Získané výsledky ukazujú, že inkrementálne generovanie stratégii môže byť prospešné aj pre aproximatívne algoritmy pre 
riešenie stochastických hier s čiastočnou pozorovateľnosťou (na rozdiel od iných, len nedávno publikovaných 
experimentálnych výsledkov na iných doménach v oblasti bezpečnosti). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práca je napísaná anglicky, úroveň angličtiny je dobrá, práca obsahuje viacero nepresných či jazykovo neobratných 
formulácii, ktoré väčšinou nebránia pochopeniu textu. Drobné výhrady mám prezentácii experimentálnych výsledkov, 
ktorá nie je prehľadne zorganizovaná a nie je ľahké sa v nej zorientovať.  
 
Študent mohol takisto viac miesta venovať vlastnému popisu a technickej realizácii postupného generovania stratégii, 
prípadne doplniť príklad a v práci chýba popis generovania stratégii v maticových hrách, z ktorého myšlienkovo postup 
vychádza.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Študent cituje relevantné práce, avšak necituje základné práce, ktoré využívajú generovanie stratégii v jednoťahových 
(prípadne v konečných sekvenčných) hrách (napr. citáciu [2] zo zadania bakalárskej práce). Takisto, citácie na základné 
definície (napr. POMDP) mali byť zo základnej knihy o umelej inteligencií, prípadne pôvodného článku a nie z nedávnych 
článkov, z ktorých študent vychádza. Počet citovaných prác mal byť väčší. 
 
Študent takisto detailne popisuje algoritmy HSVI pre čiastočne pozorovateľné Markovské procesy a hry, pričom úroveň 
detailu je zbytočne veľká a miestami tak text príliš pripomína pôvodný text, z ktorého študent vychádzal. Pôvodný text je 
však riadne odcitovaný a študent riadne odlíšil pôvodnú prácu od vlastnej kontribúcie. 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 

Študent si v rámci bakalárskej práce osvojil základy vedeckej práce, bol schopný zorientovať sa v komplexnej 
problematike, doštudovať si potrebné znalosti, implementovať a integrovať algoritmus inkrementálneho 
generovania stratégii pre riešenie čiastočne pozorovateľných stochastických hier a vykonať experimentálne 
porovnanie rôznych variant, pričom výsledky, ktoré študent dosiahol sú zaujímavé a po rozšírení sa môžu stať 
základom vedeckej publikácie.  

 

Pripomienky mám najmä k textovej časti práce, v ktorej chýbajú detaily ohľadne postupného generovania 
stratégii a príliš detailnému popisu algoritmov HSVI, čo má za následok prílišnú podobnosť s pôvodnými článkami, 
ktoré sú však riadne odcitované. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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