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K celé práci lep²í OK hor²í nevyhovuje

Obtíºnost zadání X

Spln¥ní zadání X

Rozsah práce . . . textová i implementa£ní £ást, zohledn¥ní náro£nosti X

Práce se zabývá návrhem a implementací prost°edí a um¥lých inteligencí pro tahovou strate-
gickou hru. Téma práce mi p°ipadá p¥kné a v práci nenacházím ºádné zásadní závady. A£koliv
mi p°ipadá, ºe práce je obhajitelná s hodnocením výborn¥, domnívám se, ºe k dosaºení úrovn¥
práce ocenitelné d¥kanem jí je²t¥ n¥co chybí. Práce mi p°ipadá p¥kná, °emeslná. K ocenení bych
ale o£ekával n¥jakou samostatnou tvo°ivost (výzkumného charakteru).

Textová £ást práce lep²í OK hor²í nevyhovuje

Formální úprava . . . jazyková úrove¬, typogra�cká úrove¬, citace X

Struktura textu . . . kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úrove¬ detailu X

Analýza X

Vývojová dokumentace X

Uºivatelská dokumentace X

Text mi p°ipadá z jazykového hlediska nadpr·m¥rný. V textu jsem na²el více mén¥ informace,
které jsem o£ekával. K textu mám jen drobné poznámky. Nap°íklad na stran¥ 7 °e²itel odkazuje
ke h°e s nulovým sou£tem a ke kompetitivní h°e, aniº by tyto de�noval (alespo¬ já jsem de�nice
p°es ve²keré snaºení nena²el). Dále na stran¥ 28 je odkazováno k agresivnímu agentovi. Co je
tento agresivní agent za£? Jde o agresivního agenta ve smyslu posledního odstavce sekce 4.1,
nebo je to n¥co jiného?
Uºivatelská dokumentace se v textu nachází aº pom¥rn¥ daleko, takºe je £tená° napjat, jak

bude to klikací prost°edí vypadat (a jak po sob¥ budou ti pumprlíci st°ílet).
Tabulka 4.7 nazna£uje, ºe autor pro kaºdou um¥lou inteligenci provedl 120 pokus·. To je sice

p¥kné, ale postrádám vhodné záv¥ry týkající se test· hypotéz, zda je n¥která um¥lá inteligence
lep²í neºli jiná. Ne nadarmo je o hodinách Statistiky vyu£ováno testování hypotéz, které kolega
práv¥ zde mohl krásn¥ p°edvést. Bylo by moºné aspo¬ k obhajob¥ p°ipravit n¥jaké vyhodnocení
aspo¬ vybraných dvojic um¥lých inteligencí vhodným statistickým testem (napadá m¥ nap°íklad
student·v t-test týkající se nulové hypotézy, ºe posloupnost výher prvního hrá£e je samplem z
uniformního rozd¥lení na 0, 1)?



Implementa£ní £ást práce lep²í OK hor²í nevyhovuje

Kvalita návrhu . . . architektura, struktury a algoritmy, pouºité technologie X

Kvalita zpracování . . . jmenné konvence, formátování, komentá°e, testování X

Stabilita implementace X

Gra�cký klient mi p°ipomn¥l období d¥tství. V jednom rohu obrazovky jsou pumprlíci vy-
bledlé £ervené barvy, v opa£ném rohu obrazovky jsou hroziv¥ mod°í pumprlíci a p°i v²ech mých
pokusech ti £ervení vyhráli. Nicmén¥ dosti vzpomínek na snad jiº nevratn¥ za²lou minulost a
vzh·ru k odborným aspekt·m:
Ovládání je navrºeno pom¥rn¥ jednodu²e (ale ú£eln¥). Hra funguje (nepadá) a tedy d¥lá, co

má. Výsledek tedy odpovídá zvyklostem, potaºmo mým p°edstavám o zvyklostech.
Jelikoº °e²itel demonstroval schopnost samostatn¥ °e²it p°im¥°en¥ náro£né odborné úkoly,

navrhuji práci obhájit s níºe navrºeným hodnocením.

Celkové hodnocení Výborn¥

Práci navrhuji na zvlá²tní ocen¥ní Ne

Datum Podpis


