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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

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

Autorka kromě hry samotné implementovala i umělou inteligenci a díky rozdělení implemen-
tace na serverovou a klientskou část hry je možné lidské a umělé hráče libovolně kombinovat.

Ocenil bych, pokud by součástí implementace byli i další agenti včetně toho náhodného, kte-
rého autorka v práci zmiňuje (zejména pro účely porovnání a jako baseline). Rozsahem práce
vyhovuje i s rezervou, ale díky dobře navržené architektuře by myslím nebylo vůbec obtížné
další jednoduché agenty přidat. Například by bylo zajímavé vidět, o kolik je zpětnovazební
agent (který v práci zaostává za agentem hladovým) lepší než agent náhodný. Rovněž by mě
zajímal dopad použití alternativních ohodnocujících funkcí zpětnovazebního agenta – například
jednoduché počítání skóre namísto použitého binárního signálu pro výhru/nevýhru jen s malou
váhou navíc pro skutečný počet bodů.

Autorka nicméně splnila zadání. Hra funguje dobře, navíc díky předvídatelné povaze hladového
agenta je velmi zábavné ji hrát. Práci považuji za zdařilou.

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

Práce se čte dobře a obsahuje malé množství překlepů či typografických nedokonalostí (napří-
klad místy chybějící mezery kolem interpunkce).

U analýzy umělé inteligence bych ocenil podrobnější grafy – u výsledků například chybí (stan-
dardní) odchylky. Taktéž by mi připadalo zajímavé rozšířit analýzu zpětnovazebního učení o vliv
jednotlivých parametrů, konkrétně například o studii, zda stagnace v učení není způsobena příliš
(rychle) klesajícím parametrem ϵ.

Dokumentace je přehledná a postačující.



Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

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

Oceňuji rozdělení na serverovou a klientskou část, stejně jako podporu jak konzolové varianty
hry (pro spouštění agentů), tak i verzi s grafickým uživatelským rozhraním.

Při testování se obě komponenty chovaly stabilně, a to bylo testování díky lehce návykové
povaze hry poměrně důkladné.

Nabízí se množství dalších vylepšení rozhraní hry (ukazatel skóre jednotlivých karet, možnost
karty přerovnávat, a podobně), nicméně i aktuální verze je dostačující a dobře hratelná.

Celkové hodnocení Výborně
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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