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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 

být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 

 

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání ☐ ☒ ☐ ☐ 

Splnění zadání ☒ ☐ ☐ ☐ 

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář   Student představuje práci implementující framework pro tvorbu klasických 

karetních her. Práce je nadstandardně obsáhlá – student implementuje klient/server řešení 

karetních her obsahující grafické rozhraní. V rámci framework pak implementuje 9 karetních 

her. Dále je pak implementována knihovna pro tvorbu agentů založených na Q-učení, které 

student testuje na hrách Tic-tac-toe (studentova definice karetních her a stejně tak 

implementace je velice obecná) a obdobě hry Srdce. 

 

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☒ ☒ ☐ ☐ 

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu ☒ ☐ ☐ ☐ 

Analýza ☒ ☒ ☐ ☐ 

Vývojová dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Uživatelská dokumentace ☒ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Na struktuře práce bych vyzdvihl svázání definice klasické karetní hry a cíle práce 

s následujícím návrhem implementace – jednotlivé interface jsou mapovány na definice a cíle 

práce, což dobře obhajuje návrh framework. Text je čtiví a přiměřeně podrobný. Vývojová 

dokumentace je zastoupena částečně textem, který popisuje návrh jednotlivých interface a 

implementace a vygenerovanou dokumentací, zde mi chybí popis jak projekt zkompilovat, 

není uvedena verze Monogame vůči, které student vyvíjel. Uživatelská dokumentace na 

druhou stranu je velice popisná s množstvím obrázků. 
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Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☒ ☐ ☐ ☐ 

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☒ ☒ ☐ ☐ 

Stabilita implementace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Student návrh frameworku několikrát revidoval, finální návrh je zdařilý založený 

na event-driven paradigmatu, takže je i efektivní. Student se dlouhou dobu potýkal s problémy 

multi-threadového programování a opravoval velké množství race conditions jak na straně 

klienta tak serveru. Výsledná implementace je tak již poměrně stabilní, byť mi při testování 

jednou přestala reagovat. 

 

Celkové hodnocení Výborně (spíše lepší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Choose an item. 
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