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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   Práce se zabývá moderním a poměrně složitým tématem zpětnovazebného učení. 

Student aplikuje optimalizační metody moderních evolučních strategie a zkoumá jejich 

úspěšnost. K obtížnosti zadání přispívá několik faktorů. Posilované učení je časově náročné a 

experimenty vyžadují mnoho výpočetní kapacity. Použité metody jsou poměrně nové a jejich 

nastavení na další problémy může představovat mnoho experimentování a prohledávání 

prostoru hyper-parametrů. A konečně, problém vztahu fitness a novelty, který tvoří podstatu 

experimentální práce, je poměrně otevřený. 

 

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   Textová část práce je zpracována dobře, čitelně a srozumitelně. Autor prokázal, že 

se orientuje v problematice a je schopen samostatně pracovat s aktuálními odbornými 

články.Text mohl být místy podrobnější. Implementační část je v práci také popsána poměrně 

stručne.  

 

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   Implementační část práce je provedena efektivně, program je kompletní z hlediska 

své funkčnosti. Za klad považuji nutnost zvládnout integraci nových knihoven, které jsou ve 

stádiu extenzivního rozvoje. Student toto zvládl velmi dobře. 
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Celkové hodnocení Velmi dobře Choose an item. 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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