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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   The thesis deals with design and implementation of artificial player for the Angry 

Birds (AB) video game. The student approached the topic quite thoroughly and the thesis 

describes four different agents from the expert (hand-made) one up to the Deep Q-Network 

agent, which is extraordinary. Moreover, the Deep Q-network agent is done using up-to date 

Deep Q techniques such as Dueling Deep-Q network and Double Q-learning. The agent 

achieved super-human performance in one of AB levels and was able to compete with 

existing agents previously made for BirdsAI challenge. The student already wrote a paper 

about the Deep-Q agent, which was accepted at ICTAI 2018 workshop AIBIRDS, where it 

come out as the most successful newcomer and was praised as “The first neural network agent 

that is able to play the game competently.” by organizers. 

 

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   The text is structured well and serves as a venture into making Angry Birds AI; 

not only it describes the theory behind Deep-Q Learning well, but description of hand-made 

agent, Q agent and the reasoning behind those attempts (which seems appropriate) illustrates 

well how hard is to create AI for Angry Birds. Documentation is appropriate and allows a 

reader to get on tracks with AB AI development in reasonable time. 
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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   The code reflects the description of agents and runs without problems. 

 

Celkové hodnocení Výborně (spíše lepší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ano 
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