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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   Práce se zabývá tvorbou her za pomocí jazyka PDDL. Tento přístup k tvorbě her 

má tu výhodu, že k dané hře existuje její formální model, což zjednodušuje tvorbu umělých 

inteligencí, zejména umožňuje použít při tvorbě UI existující PDDL plánovače. Jazyk PDDL 

k tomu není přímo určený, a proto byl student nucen jej z praktických důvodů rozšířit a 

následně definovat konfigurační soubor pro visualizaci a ovládání hry. Výsledek je povedený, 

výsledné hry v mřížce jsou dobře ovladatelné, jelikož pro ovládání lze mapovat jednotlivé 

(parametrizované) akce na klávesy. Stav hry je plně reprezentován instancí PDDL domény, 

což by zjednodušilo připojení případných plánovačů (tento krok je plánován, neboť práce 

vznikla v kontextu juniorského GAČR).   

 

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   Po textové stránce je práce slabší, při popisu PDDL jazyka student často bez 

příkladu popisuje jednotlivé konstrukty jazyka a v následné analýze se zaměřuje jen na 

nedostatky vzhledem k zamýšleným simulacím (hrám); uvítal bych podrobnější analýzu her a 

popis využití PDDL při jejich definici. Práce také obsahuje gramatické chyby.  
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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   Kód je vhodně navrhnut, hezké je použití splay tree jako optimalizace 

reprezentace PDDL funkcí. Kód je sporadicky komentovaný. Při zkoušení různých her byla 

implementace stabilní a odolná na mé změny. 

 

Celkové hodnocení Výborně (spíše horší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Choose an item. 
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