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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   Studentka implementovala karetní hru Bang! včetně pěti umělých inteligencí (z 

toho jedna hybridní a dvě náhodné). Umělé inteligence porovnala vůči sobě. Nejlépe dopadla 

umělá inteligence využívající evoluční algoritmy a dle autorčiných slov byla schopná ji 

porazit. Studentka teda splnila zadání. Oceňuji implementaci všech pravidel hry BANG! neb 

je tam orpavdu mnoho různých efektů karet a postav. 

 

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 po jazykové úrovni v pořádku. Část týkající se analýzy mi přišla trochu 

stručná, zejména porovnání s dalšími UI pro jiné hry. Zároveň bych ocenil více oslích můstků 

mezi jednotlivými odstavci. Výsledky jsou prezentované po dílčích tabulkách, lépe by se 

četlo, pokud by byly pohromadě.  

 

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   Aplikace je stabilní a uživatelsky přívětivá. Žádné problémy se stabilitou jsem 

nezaznamenal. V kódu bych ocenil více komentářů. Autorka popisuje možnost, jak přidat 

novou umělou inteligenci, čímž se zvyšují možnosti použití této aplikace. 
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Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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