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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 bylo vyvinout umělou inteligenci pro hru Dominion a vytvořit program 
umožňující tuto hru proti této inteligenci hrát. Program je funkční a umělá inteligence 
nehraje úplně špatně, i když ve většině případů nevyhrává.
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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 psaná pěkným jazykem, s minimálním počtem překlepů nebo pravopisných chyb.
Na začátku autor popisuje otázky, na které bude hledat odpovědi a později na ně odpovídá.

U části popisující vývoj umělé inteligence bych uvítal podrobnější údaje o tom, jak 
probíhala evoluce (ne slovní popis, ten je v pořádku, ale data).

Odpovědi na vytyčené otázky, jako třeba

„Stejně jako v předchozích pracích i v této se ukázalo, že na rozhodování 
o pořadí zahrání karet dostačuje rozumná heuristika. Původním záměrem bylo 
alespoň zkusit vyvinout model neuronové sítě i pro tuto fázi, ale vzhledem 
k nepříliš velkému zájmu modelů o kupování karet akce postrádalo smysl 
investovat čas tímto směrem.“

nebo
„Nejkvalitnější vyvinuté modely na soupeřovo chování reagují zcela minimálně.“

...by bylo také vhodné doložit daty a neuvádět jenom slovní výsledek!

Nevím, v čem autor práci psal, ale výsledné PDF je zubaté a nelze z něj snadno kopírovat 
ani v něm vyhledávat:
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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   
Program funguje a výsledná umělá inteligence nehraje úplně špatně, i když z programu je 
jen málo vidět, jaké tahy vlastně volila (viz poznámka o potřebě logu);
 
z uživatelského hlediska výsledný program (DominionForm) příjemný není:

 seznam karet je zobrazen jako jeden a půl řádku (ta půlka jsou oříznuté karty), 
to je nepříjemné na ovládání 
(a není to problém konkrétního počítače, viz screenshot v textu práce)

 karty jsou zřejmě snímky karet původní hry (a autor se v textu nezmiňuje o tom, že 
použil cizí obrázky!), takže jejich texty jsou malé a špatně čitelné

 v textu práce i v odkazovaných pravidlech jsou karty pojmenovány česky, 
ale výsledný program je v angličtině (proč?) 
a tak si názvy karet v dokumentaci a v programu neodpovídají

 v různých hrách jako soupeř vystupují různé umělé inteligence, 
bez možnosti si zvolit

 po každém tahu je potřeba odklikávat jednotlivé fáze tahu soupeře a při hře proti 
více soupeřům je to příliš mnoho odklikávání, hodila by se možnost volby

 bylo by pěkné, kdyby existoval nějaký log, kde by byl vidět průběh hry hráče i AI, 
takhle nelze posoudit, jak se AI rozhodovala

 program běží pomalu, je zřetelné vykreslování uživatelského rozhraní
 zdrojový kód obsahuje v projektu ArtificialIntelligence ve složce AIFiles řadu 

nezdokumentovaných souborů ve formátu JSON, co to je?
 ve složce PrilohaBakalarky\MyDominionApp\Documentation\Help se nachází něco 

jako generovaná dokumentace, ale zřejmě se nejedná o dokumentaci všech 
zdrojových kódů a v textu práce se o ní nepíše.

Celkové hodnocení Velmi dobře  
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne

Datum 9. června 2021     Podpis
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