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Pracoviště KTIML 
 
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 v rámci práce vytvořil vlastní jazyk na popis plánovacích problémů 
inspirovaný jazykem PDDL, který mu umožnil lépe popisovat tahové hry ve 2D mřížce. 
Díky tomu dokázal vytvořit hezký generický simulátor těchto her, ve kterém je možné tyto 
hry hrát. Jak autor zmiňuje v sekci budoucí vývoj, za splnění určitých předpokladů by bylo 
možné z autorova upraveného PDDL pro tahové hry vygenerovat původní PDDL, což by 
umožnilo plánovači najít plán pro danou hru. Toto v práci chybí a existující plánovače, jak 
zadání požaduje, nelze na program napojit, protože mají vstupy v jiném jazyce. Již 
existující plány dokáže simulátor přehrát. 
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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   V práci se vyskytují pojmy, které mi nejsou známé a pravděpodobně ani nejsou 
ustálené. Autor nazývá asociační pole značkovacím polem. Hypergraf, aniž by znal tento 
pojem, popisuje jako graf inspirovaný klasickými databázovými tabulkami. Dále autor 
nevhodně formátuje kusy zdrojového kódu často i proporcionálním fontem. Například na 
straně 15, kde autor mimo jiné vysvětluje „Co je funkcí funkcí“ je vidět zdrojové kódy 
vysázené hned třemi různými fonty. 
Ačkoli jsou obrázky i sekce textu číslované, tak tyto čísla nejsou odkazované. Obrázky jsou 
na odpovídajícím místě, ale na některé části dřívějšího nebo i následujícího textu se autor 
odvolává bez použití čísel. Především mi vadí, že autor práce nikde necituje žádnou 
existující literaturu. V textu je například ukázkový problém s robotem popsaný v jazyce 
PDDL, o kterém není zřejmé, zda je autorův vlastní. Až později v textu je pak napsáno, že 
tento (nebo podobný?) příklad je de-facto standartním hell-worldem. 
Až v půlce práce je zmíněno, že existuje jazyk PPDDL, který rozšiřuje PDDL, o některé 
věci, které by se i autorovi hodili, které si tam už dodělal po svém. Kromě tohoto jediného 
řádečku zcela chybí jakékoli napojení na jiné existující práce, které autor nehledal. Existuje 
jazyk RDDL [1], který umí řešit náhodu, i částečnou pozorovatelnost, kterou autor nakonec 
vyřešil v simulátoru, ale ne v popisu problému. Existuje i simulátor [1] a existují i 
plánovače [2,3], které dokáží pro náhodná částečně pozorovatelná prostředí plánovat. V 
současném stavu ale nelze na autorův simulátor napojit ani takovéto stochatické a ani 
klasické plánovače. 
[1] Scott Sanner, Relational Dynamic Influence Diagram Language (RDDL): Language 
Description 
[2] Adhiraj Somani, Nan Ye, David Hsu, Wee Sun Lee. DESPOT: Online POMDP, 
Planning with Regularization. NIPS 2013.  
[3] D. Silver, and J. Veness. Monte-carlo planning in large POMDPs. NIPS, 2010 

 
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   Zdrojový kód není okomentován a ani není vždy správně odsazen. V kódu se 
vyskytují metody, které nejsou nikdy zavolány. (např: getHeaders()) a nevidím, žádný 
systém v tom, kdy začíná název metody velkým nebo malým písmenem. Samotný program 
je ale po spuštění stabilní. Vypadá hezky. Součástí jsou ukázkové hry, které jsou popsané 
pro tento generický simulátor a lze je i hrát. Šachy i hra Travellers, kterou autor vytvořil ve 
svém upraveném PDDL, které se otevřou v tomto simulátoru, vypadají na pohled hezky a 
hratelně. 
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