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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

Obtížnost zadání X X
Splnění zadání X
Rozsah práce . . . textová i implementační část, zohlednění náročnosti X

Práce se zabývá umělou inteligencí pro karetní hru Dominion. Cílem hry je postavit si z
dostupných karet balíček, se kterým se hraje, a zároveň získat dostatek tzv. vítězných bodů.
Množina karet, ze kterých je možné stavět balíček, je vybírána na začátku hry jako 10 karet z
25 (v základní verzi) možných a průběh hry se pro každou takto vybranou množinu karet může
výrazně lišit. Existují přístupy, které umí najít vhodnou umělou inteligenci pro zadanou množinu
karet, toto hledání ale může trvat docela dlouho. Autor v bakalářské práci navrhl postup, kdy
se předpočítají umělé inteligence pro menší množiny karet a z těch se potom vybere ta vhodná
před každou hrou – tímto způsobem se výrazně urychluje hledání vhodné umělé inteligence.

Součástí práce byla i implementace simulátoru hry. Zde bylo potřeba vytvořit simulátor co
nejefektivněji, aktuální verze je schopna odehrát řádově tisíce her za vteřinu, což se dá považovat
za velmi dobrý výsledek.

Podařilo se ukázat, že inteligence generované jen z menšího množství karet jsou schopné po-
rážet velmi často i inteligence generované speciálně pro celé množiny deseti karet. To je velmi
zajímavý výsledek, který umožňuje rychlé nalezení umělé inteligence pro danou hru a usnadňuje
její vytváření i pro hry s dalšími rozšířeními.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

Formální úprava . . . jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X
Struktura textu . . . kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu X
Analýza X
Vývojová dokumentace X
Uživatelská dokumentace X

Textová část práce je poměrně krátká, obsahuje ale všechny potřebné informace. Bylo by
jen vhodné trochu podrobněji popsat existující umělé inteligence pro Dominion. Uživatelská i
vývojová dokumentace jsou rozumné a nic zásadního v nich nechybí.



Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

Kvalita návrhu . . . architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X X
Kvalita zpracování . . . jmenné konvence, formátování, komentáře, testování X
Stabilita implementace X

Návrh a implementace jsou rozumné. Student zvolil cestu vlastní implementace hry, ačkoliv
existují její simulátory - tato volba je ale docela dobře zdůvodněná potřebou napojit na simulátor
umělou inteligenci. Vytvořená aplikace pro hraní hry má jednoduché rozhraní, které ale plně
dostačuje ke hraní hry i otestování umělých inteligencí. Konvence použité v kódu jsou standardní
a se stabilitou aplikace jsem neměl problémy.

Celkové hodnocení Výborně
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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