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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

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

Práce je rozdělena na dvě části. Autorka nejprve popisuje hry na šachovnici a jejich zobecnění,
a posléze se věnuje dvěma běžným metodám umělé inteligence, které jsou schopné tyto hry hrát.

Nejprve poznamenám, že plně zobecněné hry na šachovnici jsou poměrně širokým tématem,
které autorka pochopitelně nevyčerpala. Konkrétně jako zobecnění implementovala koncepty
a pravidla ze tří známých her (Šachy, Dáma a Shogi). Umožnila tak (kromě uživatelem defino-
vaných figur) pracovat s jejich existujícími kombinacemi, což považuji za dobrý kompromis.

Ačkoliv mám drobné výhrady k nekonzistenci popsaných herních pravidel s výslednou imple-
mentací (některá z pravidel, jako například trojité opakování pozice v šachu, totiž v implementaci
chybí), nepovažuji je za zásadní a věřím, že by nebylo obtížné tyto nedostatky napravit.

Implementované varianty umělé inteligence (Minimax a Monte Carlo Tree Search (MCTS))
sice nejsou příliš výkonné, ale pro potřeby práce a vzhledem k zobecněné povaze her jejich chování
hodnotím jako dostačující.

Práci tak lze považovat za zdařilý základ k prototypování a experimentům s obecnými hrami
na šachovnici.

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 X
Vývojová dokumentace X
Uživatelská dokumentace X

Přestože se práce čte dobře a text je vhodně strukturován, mám výhrady k různým gramatic-
kým či stylistickým prohřeškům, například „aby se do ní daly jednoduše přidat rozšíření“.

V závěrečné části obsahující porovnání obou druhů umělé inteligence bych rád viděl detailnější
analýzu než pouhou tabulku výsledků vzájemných zápasů. Nabízelo by se například i porovnání
s náhodným hráčem, jelikož takto z výsledků není zcela zřejmé, jak dobře (či špatně) se imple-
mentovaný MCTS chová.



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

S výsledným programem jsem kromě výše zmíněných problémů s chybějícímí pravidly neměl
žádný problém a hodnotím jej jako zdařilý, a to i část umožňující tvorbu a hraní vlastních
(nových) her.

V této oblasti bych se pak přimluvil za přidání dalších parametrů pro vlastní hry bez nutnosti
upravovat kód, například by mohlo jít o již zmíněné n-násobné opakování pozic.

Vzhledem k horším výsledkům algoritmu MCTS by možná bylo vhodné zaměřit se na zefek-
tivnění jeho implementace (zejména po případném porovnání s náhodným algoritmem).

Celkové hodnocení Výborně (spíše horší)
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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