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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 O
K

horš
í

nevyhovuje

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

Komentář   
Práce zkoumá možnosti vytvoření umělé inteligence pro karetní hru Sushi Go!, která je 
zajímavá kromě jiného tím, že všichni hráči hrají současně.

Postup řešení je dobře zdokumentován v textové části práce, implementačním výsledkem 
potom jsou dvě aplikace, jedna, která sloužila k experimentům a druhá „uživatelská“ – hra, 
do které jsou zapojeny vyvinuté algoritmy umělé inteligence.     

Výsledné umělé inteligence hrají dobře a lidského hráče (mne) obvykle poráží.
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Textová část práce lepší O
K

horš
í

nevyhovuje

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu

Analýza
Vývojová dokumentace
Uživatelská dokumentace
Komentář      
Text práce přehledně a srozumitelně popisuje možné přístupy a nakonec se soustředí hlavně
na varianty algoritmu MCTS, i když okrajově zkouší i jiné možnosti.

Protože chod algoritmů lze konfigurovat jejich parametry, autor se pokoušel nalézt vhodné 
hodnoty těchto parametrů a to za pomoci řady experimentů, zahrnujících desítky milionů 
sehraných her.

Výsledky těchto experimentů jsou zdokumentovány a prezentovány pomocí tabulek 
a grafů.  

Implementační část práce lepší O
K

horš
í

nevyhovuje

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování

Stabilita implementace
Komentář      
Programy fungují tak, jak mají, uživatelská aplikace má příjemné a jednoduché grafické 
rozhraní připomínající původní karetní hru.

Celkové hodnocení Výborně  
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne

Datum   24. srpna 2020    Podpis
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