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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   Cílem práce byla tvorba umělé inteligence (UI) pro hru Warlight (známou také 

pod jménem Conquest či jako deskovou hru Risk). Práce má dvě velké části. První je 

implementace simulátoru a grafického frontendu hry, druhá pak tvorba samotné umělé 

inteligence. Obě části jsou zdařilé. Hru si lze zahrát proti umělé inteligenci, lidským hráčům, 

či nechat simulovat souboj dvou UI. V druhé části student vytvořil několik umělých 

inteligencí, z nichž nejpokročilejší je založena na algoritmu Monte-Carlo Tree Search 

(MCTS), která je implementována také s variantou kořenové paralelizace. Textová část práce 

také obsahuje analýzu hry MCTS vůči ostatním UI a rozbor výsledného stylu hry včetně 

identifikování slabin UI (např. ukázku nedostatečného výhledu do budoucnosti). Na 

implementaci MCTS je také zajímavé že neprohledává herní strom atomických akcí (který je 

obrovský), ale pracuje s makro akcemi; student si tak vzykoušel jeden ze způsobů, jak se 

prakticky vyrovnat s tvorbou UI pro hry s obrovskými herními stromy. Na výsledcích zarazí 

jedna věc, a to že MCTS používající kořenovou paralelizaci je slabší než MCTS používající 

jen jedno vlákno; důvodem je menší počet prohledaných vrcholů na vlákno při použití 

paralelizace, jak student také reportuje. 

 

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   Práce je standardně strukturovaná a text je dobře čitelný bez dopředných odkazů. 

Uživatelská dokumentace je podrobná, obsahuje vhodné obrázky a popisuje jak grafické 

prostředí simulátoru hry tak práci v testovacím prostředí. 
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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   Implementace je rozdělena do velkého množství projektů (16) vhodně dělených 

dle funkcionalit (GUI, simulátor, umělá inteligence, testovací prostředí, atp). Projekt je také 

značně rozsáhlý: 9202 LoC dle metrik MS VS 2017. Kód je spíše sporadicky komentovaný, 

ale používá dobré jmenné konvence a díky členění do různých projektů se v něm poměrně 

dobře orientuje. Testovací prostředí umožňuje sadu testů spouštět paralelně. 

 

Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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