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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   Student se ve své práci zabýval tvorbou plánovače zahájení pro počítačovou hru 

Star Craft. Plánovač byl navržen pro offline použití pro vytváření knihoven zahájení. Práci 

považuji za nadstandardní po teoretické stránce. Problém je dobře definován, použité 

algoritmy formálně popsány, student se věnuje jak doménově závislým tak nezávislým 

heuristikám a jejich aplikací v rámci algoritmu. Výsledný plánovač je využitelný v omezené 

míře, student na jednotlivých testech demonstruje jeho limity. V původním zadání byla 

zmíněna integrace s existujícím umělým hráčem UAlbertaBot, od toho bylo upuštěno z 

důvodu náročnosti samotné implementace plánovače a nahrazeno evaluací plánovače vůči 

známým zahájením. 

 

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 velice čtivá, jednotlivé části na sebe dobře navazují. V textu najdeme 

drobné typografické chyby a občas chybné reference („??“). Obrázek 6.1 srovnání reálného 

průběhu zahájení s naplánovaným je poměrně malý a nečitelný. U uživatelské dokumentace je 

chyba ve specifikaci cesty k souboru popisující cíl plánu – oproti dokumentaci jsem cestu 

musel zadat relativně k adresáři „Tasks“. 
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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   Implementace je rozsáhlá, zdrojové soubory mají 110 kB. Při mém testování byl 

plánovač stabilní. Kód není dokumentován. 

 

Celkové hodnocení Výborně Choose an item. 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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