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Diplomová práce implementuje knihovnu PojACTRv2 propojující kognitivní architekturu 
ACT-R s frameworkem Pogamut umožňujícím programování virtuálních agentů 
v komplexním trojrozměrném prostředí.

První kapitola stručně vymezuje obor práce, druhá přibližuje strukturu celé práce. 
Třetí kapitola podrobněji popisuje použité komponenty: kognitivní architekturu ACT-R, 
framework Pogamut, 3D prostředí a IDE Eclipse které je rozšířeno o plugin podporující 
vývoj virtuálních agentů v PojACTRv2. Čtvrtá kapitola definuje cíle práce. Pátá shrnuje 
příbuzné práce. Šestá kapitola popisuje obtíže vývoje agentů v předešlé verzi knihovny 
(PojACTRv1). Sedmá kapitola se zabývá rozšířením Eclipse IDE o funkce související 
s vývojem agentu v PojACTRv2. Osmá kapitola popisuje mechaniku hry Capture The 
Flag (CTF), která byla využita k implementaci testovacího agenta. Devátá kapitola 
přibližuje propojení navigace agentů poskytované platformou Pogamut s architekturou 
ACT-R. Desátá kapitola ukazuje implementaci agenta v knihovně PojACTRv2 hrajícího 
hru CTF. Jedenáctá kapitola porovnává jeho náročnost implementace a výkonnost 
agenta s obdobným agentem implementovaným pouze v jazyce Java. Práce je psána 
slovensky.
 
Práce navazuje na autorovu bakalářskou práci v které vytvořil prototyp propojení ACT-
R a Pogamutu – PojACTRv1. K tvorbě autonomních inteligentních virtuálních agentů je 
ale zapotřebí i podpory ze strany vývojových nástrojů. Kromě rozšíření samotného API 
knihovny oproti předešlé verzi PojACTRv1 tak PojACTRv2 přináší i plugin pro vývojové 
prostředí Eclipse. Tím výrazně ulehčuje práci programátora při ladění realtime systému 
jakým je virtuální agent. V závěru je porovnána obtížnost vývoje agentů pro hru CTF 
v čisté Javě a s pomocí knihovny PojACTRv2. 

Moje hlavní připomínky k naplnění zadání práce jsou:
1. na přiloženém CD jsem nenašel uživatelskou dokumentaci k Elipse pluginu
2. ukázkový agent pro hru CTF by měl dosahovat lepších výsledků ve hře 

proti ostatním agentům. Hlavním cílem implementace bota bylo sice ukázat 
použitelnost ladících nástrojů, pokud by ale kód agenta měl sloužit jako ukázkový 
příklad pro ostatní vývojáře tak by měl hrát vyrovnanější souboje. V současném 
stavu je otázkou, jestli nebyla při jeho implementaci opomenuta nějaká 
významná funkcionalita.

3. textová část práce vykazuje řadu drobných nedostatků jako jsou opakující se 
věty (str. 17, 20), řada chybějících mezer mezi slovy, příliš drobné obrázky (Obr. 
7.2), chybné popisky obrázků (Obr. 7.3), nekonzistentní citace (popisek u Obr. 
5.2), mnoho překlepů které by odhalil spellchecker (za všechny nadpis kapitoly 
3.1.1) 

Ve zpracování textové i implementační části práce je řada drobných nedodělků, které by 
si zasloužily odstranit.

Přes uvedené připomínky doporučuji hodnocenou práci k obhajobě.
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