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Autor se v práci věnoval rozšíření knihovny PoJACTR – prototypové propojení knihovny ACT-R 

s platformou Pogamut. Vytvořil plugin pro Eclipse IDE, v kterém je možné pohodlně ladit PoJACTR 

agenty. Rozšířená knihovna PoJACTR obsahuje některé další moduly z ACT-R architektury. Funkčnost 

rozšíření ověřil na agentovi pro CTF a na agentovi hrající deathmatch. Jedná se o implementační práci 

s důrazem na tvorbu vývojových nástrojů.   

Přehled použitých nástrojů popisuje autor v kapitole 3. Kapitola je napsána stručně a věcně, takže se 

čtenář rychle seznámí s problematikou. Bohužel je strohá i část týkající se ACT-R architektury, takže 

pro důkladné pochopení tohoto modelu je třeba studovat v jiných zdrojích. Podobně by mohla být 

obsáhlejší i kapitola 5, ve které autor popisuje podobné práce zabývající se dalšími kognitivními 

architekturami.  

V kapitolách 6 a 7 popisuje autor problémy prototypického pluginu PoJACTRv1 a navrhuje možnosti 

řešení, které potom implementoval v rozšíření PoJACTRv2. Autor rozšířil původní plugin o logování a 

snadné spouštění. Kapitoly byly psány pro programátory se zkušenostmi s Pogamutem, takže se pro 

naivního čtenáře špatně četli, nicméně novinky implementované v práci jsou zde všechny. 

Z dalších kapitol bych vyzvedl kapitolu 9, která se zabývá tvorbou navigačního modulu pro PoJACTR. 

Autor zde pěkně popsal problémy, na které narazil včetně jejich řešení. Tato kapitola patří mezi 

nejpovedenější. Kapitoly 8 a 10 popisují tvorbu CTF botů v javě a v pluginu PoJACTR. 

Mírné výhrady mám ke kapitole 11, ve které autor porovnává výkon několika CTF botů s CTF botem 

napsaným v PoJACTR. Autor zde sice popisuje, jakým způsobem bude měřit výkon, nicméně chybí 

jakékoli statistické testy, takže závěr „všetci boti signifikantne prehráli s natívnymi botmi“ je ničím 

nepodložený.  

Za velký nedostatek považuji absenci uživatelského manuálu pluginu. Vzhledem k tomu, že autor 

v práci neimplementoval příklady na použití episodické paměti a komunikační modul, bylo by dobré, 

aby existoval aspoň nějaký popis, jak použít tyto moduly při tvorbě jiných botů. Kód je strukturován 

přehledně a je vhodně komentován. Bohužel se mi nepodařilo vytvořit vlastního PoJACTR bota, 

přestože jsem postupoval podle popisu v práci. Výhrady mám i k implementovanému CTF botovi. Při 

spouštění tohoto bota se do logu vypsalo několik chyb a při samotném zápase na mě ani jednou 

nevystřelil (což by vysvětlovalo malý výkon při zápasech).    

Výhrady mám i k typografické stránce práce. V práci často chyběly mezery, což rušilo při čtení. 

I přes uvedené výhrady splňuje práce požadavky na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 
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