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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 měl za úkol vytvořit framework pro počítačovou hru Desktop Dungeons a 

následně pomocí evolučních algortimů naimplementovat umělou inteligenci do této hry. 

Tento úkol splnil, dokonce framework vytvořil natolik obecně, že může být použit i pro jié 

přístupy k tvorbě umělé inteligence. Jeho umělá inteligence dosahuje ve hře lepších výsledků, 

než lidští hráči. Práci považuji za velmi kvalitní. 

 

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 se pěkně čte, autor správně cituje. Jedinou výhradu mám ke krátkému 

srovnání s ostatními přístupy k podobnému typu her, ale na druhou stranu těch prací opravdu 

nebylo o mnoho více. Programátorská i uživatelská dokumentace jsou odpovídající. 

 

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   Software je velmi kvatlině napsán, dobře komentovaný. Práce obsahuje hodně 

příkladů, takže je velmi snadné se s ním naučit pracovat. Software byl stabilní a odladěný.   

 

Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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