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Pracoviště KSVI

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  x

   Splnění zadání  x

   Rozsah práce ... textová i implementační část, zohlednění náročnosti  x

   Komentář

Playing Super Mario has been an active research area for a number of years.  In this work, David 
has used two techniques to improve the performance of Super Mario agents.  First, he found that 
the forward model in the popular Super Mario AI framework was inefficient, and was able to 
speed it up dramatically.  Second, he created an improved A* agent that significantly outforms the 
well-known Robin Baumgarten agent, by using various tricks and optimizations.  Both of these 
contributions are significant.  Overall this work is impressive: Super Mario is a complex game and 
it seems that David has been able to advance the state of the art to some degree.

Posudek pokračuje na druhé straně.

* Nehodící se škrtněte.



Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

   Formální úprava ... jazyková úroveň, typografická úroveň, citace   x

   Struktura textu ... obsahuje kontext, cíle, analýzu, návrh, vyhodnocení   x

   Analýza   x

   Vývojová dokumentace   x

   Uživatelská dokumentace   x

   Komentář

Overall I think the thesis is well structured and well written.  Although the English is not
completely perfect, I (a native English speaker) found it easy to read and follow.  The descriptions 
of the slim forward model and the new A* agents have a nice amount of detail.  It's great that the
work separately evaluates the correctness and the performance of the slim forward model.  I'm 
actually not surprised that binary forward model turned out to be not worth implementing.  I might 
have liked to see a bit more detail about the internal code structure of the new A* agents, as well as 
more precise instructions about how I could build the code and watch agents run on specific levels.

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

   Komentář

I reran all the benchmarks to reproduce the results presented in the thesis text.  My benchmark 
results were not exactly the same as the numbers in the thesis (because the output is dependent on 
timing and CPU speed), but the ranking of the agents in the benchmark results I saw was exactly 
the same as in the thesis text.  The system seems quite stable since it ran hundreds of simulated 
games without ever crashing or failing.  

Celkové hodnocení Výborně – Velmi dobře – Dobře – Neprospěl(a) *

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ano – Ne *
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