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Pracoviště KSVI 
 
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   V práci nebyl prokázán pozitivní vliv komunikace mezi agenty jednoho týmu 
hrající hru Unreal Tournament 2004, což vede k podezření, že implementovaná komunikace v 
rámci týmu je neúčelná. Týmy používající komunikaci byly dokonce horší než tým bez 
komunikace. Student v práci hlouběji neanalyzuje příčiny tohoto výsledku a zcela ignoruje 
otázku kvality své implementace. V závěru práce student sám uvádí, že existuje více možných 
chování agentů v rámci zvolené hry, které neimplementoval. Student tato chování nezmiňuje 
v rámci analýzy problému před vlastní implementací agentů, není tedy jasné kolik toho 
student opomněl. Je zjevné, že analýza problému tvorby chování agentů pro zvolenou hru 
nebyla dostatečná. 
 
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   Analýza výsledků obsahuje silná tvrzení, která nejsou podložena statistickými 
testy, jelikož nebyl proveden dostatečný počet experimentů. 
 
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 se omezuje na JavaDoc, který není nijak popisný. 
Návod na spuštění neobsahuje bližší vysvětlení, jak se nastavují jednotlivé zápasy. CD 
neobsahuje podrobné výsledky experimentů. 
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Celkové hodnocení Neprospěl(a) 
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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