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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 tvrdí, že komunikace je jedním z klíčových aspektů v týmových hrách. 

Výsledekem experimentů práce ale bylo, že tým botů s komunikací skóroval hůře než tým 

botů bez komunikace. Tento výsledek není v práci hlouběji analyzován. Dle mého názoru 

k tomu došlo nešťastnou specifikací testovaných týmů botů - bez komunikace, bez 

komunikace se sdílením znalostí a s komunikací. Implementace se od sebe liší jen v detailech 

a všechny tři týmy botů ví, jakou roli mají ostatní členové v týmu. V tomto případě se jedná o 

jistý druh komunikace (lidští hráči by si role sdělovali ústně). K porovnání výkonu botů s a 

bez komunikace tedy nebyla zvolená vhodná implementace a tím pádem nedošlo k naplnění 

cílů práce. Dále je podezřelé, že vylepšené týmy botů skórovali hůře než základní tým - 

implementované chování možná nebylo vhodné. V experimentální části práce bych ocenil 

větší počet experimentů (více odehraných zápasů). Analytická část práce by měla být 

rozšířena. Dále bych v práci ocenil více technických detailů, co se týče umělé inteligence CTF 

bota (jedná se o stěžejní část práce). Dále by bylo vhodné doplnit příbuzné práce (práce 

obsahuje jen šest citací - z toho jedno heslo na wikipedii, jedno heslo, které není relevatní 

k zadání a dva online návody jak hrát CTF). Doporučil bych projít zejména knihy AI Game 

Wisdom a Game Programming Gems, které se zabývají UI v poč. hrách (a jsou k dispozici 

v knihovně MFF) a shrnout rel. části v práci a případně zohlednit při implementaci vylepšení.  

 

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 obsahuje menší počet typografických chyb, pravopisných chyb a překlepů. 

Analýza impl. CTF bota by měla být rozšířena. Měla by být přidána analýza příbuzných prací 

a rozšířena analýza experimentů. 
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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   Programátorská dokumentace je ve formě JavaDoc - to by nevadilo, kdyby práce 

obsahovala podrobnější popis impl. bota, což ale neobsahuje. Uživatelská dokumentace 

neobsahuje informace o tom, jak spustit jednotlivé experimenty. Výsledky experimentů 

nejsou součástí CD.  

 

Celkové hodnocení Neprospěl(a) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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