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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 
Obtížnost zadání ☐ ☒ ☐ ☐ 
Splnění zadání ☐ ☒ ☐ ☐ 
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☒ ☒ ☐ ☐ 
Cílem práce bylo vytvořit nástroj, který by mohl pomáhat při trénování šachu zejména dětí či 
začátečníků. Toho autorka dosáhla napsáním programu, jenž umožňuje hrát různě 
zjednodušené varianty šachu proti různé dobrým variantám umělé inteligence. 
 
I když výslední umělí hráči nehrají příliš dobře, autorka poznamenává, že při tréninku dětí je z 
motivačních důvodů mnohdy žádoucí, aby děti nehrály proti příliš silným soupeřům. To stejné 
platí i pro další omezení (pomalejší generování tahů, jednoduchá grafika), která se nakonec 
mohou ukázat jako výhodná.  
 
Kromě toho je pozornost věnována porovnání použitých metod umělé inteligence. Výsledek, 
že pro různé typy koncovek existují (pro algoritmus minimax) lepší ohodnocení jednotlivých 
figur, než je to klasické šachové, sice není příliš překvapivý, ale líbí se mi, že alespoň jedno 
takové autorka nalezla pomocí vlastní varianty evolučního algoritmu. 
 
Na práci asi nejvíc oceňuji vhled do problematiky trénování menších dětí a popis běžně 
používaných postupů a systémů výuky. Nejvíc mi naopak chybí srovnání s komerčními či 
open-source programy, jelikož řada z nich už různě dobrá řešení této problematiky obsahuje; 
a to jak v podobě různých zjednodušených variant šachu, tak i různě silných počítačových 
hráčů (za zmínku stojí především lichess.org, který je open-source a zdarma). 
 
I tak je ale práce vydařená a zajímalo by mě, jak si program povede v praxi, pokud jej 
například autorka bude využívat při skutečném tréninku dětí. 
 
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 ☒ ☒ ☐ ☐ 
I když je text práce dobře strukturovaný a srozumitelný, obsahuje řadu překlepů a 
gramatických chyb, které působí rušivě. Dokumentace je ale napsána poměrně pečlivě. 
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https://lichess.org/learn#/


 
Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☐ ☒ ☐ ☐ 
Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☐ ☒ ☐ ☐ 
Stabilita implementace ☒ ☐ ☐ ☐ 
Program je napsaný v jazyce C# a součástí implementace je i celý šachový engine. Bylo by 
možné použít a rozšířit některý z již existujících open-source enginů nebo programů. 
V takovém případě by práce možná mohla mít větší dosah, ale je otázkou, zda by pak 
implementace zjednodušených her nebyla pro autorku složitější. 
 
Při testování výsledné implementace jsem nicméně nenarazil na žádné problémy nebo 
omezení, které by nebyly předem zmíněny v textu práce. Program je tedy stabilní a například 
nepadá při neplatných vstupech. Pro výuku by možná bylo alespoň vhodné hlásit, že se 
uživatel pokouší o neplatný tah (případně i s vysvětlením proč).    
 

 
 

Celkové hodnocení Výborně  
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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