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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 se v práci zabývá umělou inteligencí pro karetní hru Bang!. Jedná se 

o hru pro více hráčů, která zároveň obsahuje prvky náhody a částečně pozorovatelné stavy. 

Tyto její vlastnosti komplikují návrh umělé inteligence. Studentce se v práci podařilo 

navrhnout pět typů umělé inteligence (včetně dvou hrajících víceméně náhodně) a porovnat 

je mezi sebou. Z navržených umělých inteligencí dává nejlepší výsledky ta založená na 

evolučních algoritmech, subjektivní hodnocení autorky potom říká, že tato umělá 

inteligence hraje dobře a je schopna porazit i lidského hráče. Toto považuji za zásadní 

úspěch a důkaz kvality navržených postupů. 

 

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 napsána pěknou angličtinou bez chyb a používá obvyklé typografické 

konvence. V některých částech je text spíš stručný, ale informace důležité pro zbytek práce 

obsahuje. Oceňuji uvedení pseudokódů jednotlivých navržených umělých inteligencí, které 

dobře popisují, jak přesně AI fungují. Vývojová dokumentace je slabší, ale základní 

fungování programu popisuje dobře. Důležitými částmi jsou popis přidání nové umělé 

inteligence a komunikace mezi serverem a klientem. Obě jsou napsané dostatečně 

podrobně. 
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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   Aplikace je navržena rozumně a neměl jsem žádné problémy s její stabilitou. 

Hra se hraje dobře a rozhraní je vhodné i pro začínající hráče, kteří hru neznají. Za 

nejdůležitější část považuji možnost přidání nové umělé inteligence. To je dobře popsáno 

ve vývojové dokumentaci a je snadné. Největším nedostatkem celé práce jsou potom velmi 

řídké komentáře v kódu, to je částečně vyváženo dobrými popisnými jmény proměnných.  

 

Celkové hodnocení Velmi dobře (spíše lepší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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