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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

nevyhovuj
e

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

Komentář   
Zadáním práce bylo vytvořit základní herní prostředí a implementovat neuroevoluční 
umělou inteligenci pro stolní hru Dominion. Program běží bez problémů a umělá 
inteligence dokáže běžného hráče porazit, ale stabilně nevítězí.     

Textová část práce lepší O
K

horš
í

nevyhovuj
e

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace

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

Analýza
Vývojová dokumentace
Uživatelská dokumentace
Komentář   
Text je vypracován na slušné typografické i jazykové úrovni a splňuje též formální 
požadavky. Sazba není ideální, pravděpodobně vlivem zvoleného softwaru. Text je kvalitně
strukturován, čtenáři se dobře sleduje, byť granularita členění na číslované podsekce mi 
připadá už nadbytečná a rozptylující.     
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Implementační část práce lepší O
K

horš
í

nevyhovuj
e

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování

Stabilita implementace
Komentář   
Z celkového návrhu programu je patrná určitá programátorská zkušenost. Architektonicky 
je dobře navržen, použité technologie jsou dobře zvoleny, kód je psaný čitelně a částečně 
pokryt i unit testy. V herním rozhraní je prostor pro zlepšení, ale beru ho spíše jako 
sekundární výstup práce. Primární výstup – herní běhové prostředí a navržená umělá 
inteligence – je zpracován lépe.  

Celkové hodnocení Výborně  
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne

Datum  21.6.2021     Podpis
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