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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.
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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje
Obtížnost zadání ☐ X ☐ ☐
Splnění zadání ☐ X X ☐
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění 
náročnosti

☐ X ☐ ☐

Komentář   Práce navrhuje a implementuje offline plánovač pro úvodní část hry Starcraft: Brood 
Wars. Celkově je práce dobře rozdělena a jednotlivé části jsou popsány, i když někde stručně a málo
do hloubky. Textová část je slabá, viz dále. Implementace je v podstatě dávková. Výsledky měření 
dovolují udělat si základní představu o chování programu a časové náročnosti.
Trochu mě překvapil zvolený offline přístup. Ale z literatury se zdá, že je to používaný způsob, a 
kvůli pomalosti plánovače je to vhodný způsob. Jedna výhrada k práci jako celku je, že není 
zmíněno explicitně, s čím se má plánovač integrovat (s UAlbertabot?). Podobně interface měl být 
popsán explicitně, i když je to nějaká varianta generovaných .out souborů. Pomohlo by to pochopení
kap. 6.2.3.
Z hlediska výsledků snaha o optimální plán asi nebude dobře škálovatelná, což se už teď projevilo 
na jedné rase. Použité heuristiky jsou klasické a rozumně zaintegrované. (Za jistý druh škálování lze
považovat i situaci, kdy chceme na začátku shromáždit větší množství surovin. Optimální plánování
by tady mělo určit vhodný počet „workerů“.)
Nedostatečné vysvětlení některých částí bránilo lepšímu pochopení práce. (A tím nemyslím 
konkrétní vlastnosti hry.)

Konkrétní výhrady a pochvaly. Jsou shrnuty v dalším textu.
- kap. 1: zavádění pojmů bylo těžkopádné (def 1-5)
- dost typos, text je "neučesaný"
- kap. 2.2: nezahrnuje prozkoumávání mapy?
- k. 3.2: z textu není (mně) jasné, do jakých podrobností (A) se plánuje a tím pádem rozdělení práce 
mezi plánovač a vykonávač.  (A:) Stanovujeme jen pořadí výstavby a výzkumu nebo i umístění 
budov (B)?
- 3.4 Problém s rozdělováním dělníků je nejasně vysvětlený. Rozhodnutí využívat suroviny hned je 
rozumné. Naznačenou strategickou složku hromadění surovin lze zahrnout do plánu, pokud budeme
chtít na konci (tj. v koncovém stavu) mít určitý počet surovin.
- 4.2, alg 2: zavést \gama.
- 4.3  použití heuristik je rozumné, ale jejich popis mohl být podrobnější
- def. 12: nemá být U a V ve formuli opačně?
- def. 13 se nepodařila. Obecně, převedení lit. do jednotného formalizmu se nepodařilo.
- 4.4.2: (TeX:) "viz ??"
- 5.2.1 Rozhodnutí o celočíselném čase a zlomkových surovinách je rozumné.
- 5.3 nedokončené
- 5.4.1+5.4.2: asi mají být různé heuristiky
- 5.6.1 Co obsahuje grounded akce? Které proměnné jsou přítomny a tedy nabývají hodnoty? Viz 
(B).
- Zahrnutí virtuálních entit obecně dává smysl (pokud to zjednoduší a zrychlí plánování). Zdá se, že 
tady jste narazil na jejich nevýhody.
- 6.3.3 Otestování hypotézy, zda neoptimálnost plánu je způsobena omezením počtu dělníku, je 
jeden test (nebo několik podobných), pokud nastavením správně rozumím. Asi by byl vhodný, 
pokud je časově zvládnutelný.
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Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje
Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, 
citace

☐ ☐ X X

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

☐ ☐ X ☐

Analýza ☐ X ☐ ☐
Vývojová dokumentace ☐ X X ☐
Uživatelská dokumentace ☐ X X ☐

Komentář   Textová část je celkově slabá. Rozdělení na části a jejich naplnění je rozumné. Text. 
obsahuje mnoho překlepů i stylistických chyb, občas i odborné (matematické, informatické). 
Úvodní část, která zavádí pojmy a shrnuje známé informace ze zdrojů, je nedokonalá. Formalizmus 
není jednotný, některé entity jsou nezavedené, případně nejasné. Někde se nešlo v popisu dostatečně
do hloubky, případně se opomenuly vysvětlit části, které jsou součásti kontextu práce, což trochu 
znesnadňuje celkové pochopení. Např. až na základě V/V jsem pochopil, že se nepoužívá konkrétní 
mapa a plánují se jen počty jednotek, ale nikoli jejich umístění. Pak ale není jasné, jak se stanovuje 
rychlost těžby neboli produktivita workerů. Popsaná rozhodnutí jsou rozumná (např. použití 
heuristik a omezení), případně jejich nevýhody se nestihly projevit naplno (virtuální entity). 
Odhadování vhodných mezí zdrojů je důležité pro plánování, ale celkově jsou i jiné přístupy (vstupy
od uživatele, vyčíst ze sehrávek).
Program je v podstatě dávkový, tj. stručná uživatelská dokumentace nevadí. Ale popis API, i vstupů
i výstupů, obsahovat měl (nějakou formou, např. vzorový .json nebo .xml).

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   Program je v Pythonu. Kód je rozumný, dělený na moduly, zřídka komentovaný. 
Program jsem ověřil na malých testovacích datech, následně na větší jsem neměl asi dostatek 
trpělivosti. Použití .json a .xml pro vstup je vhodné. Výstup v aktuální verzi je varianta .csv 
(semicolon/středník separated values). .

Celkové hodnocení Dobře
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne

Datum l1. září 2021 Podpis
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