
1 / 2 

Posudek bakalářské práce 
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 
Autor práce Martin Pilný 

Název práce Umělá inteligence pro Texas Hold’em poker 

Rok odevzdání 2014 

Studijní program Informatika Studijní obor Obecná informatika 

 
Autor posudku RNDr. Jan Hric Role Oponent 

Pracoviště KTIML MFF UK 

 

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 ☐  X ☐ ☐ 

Splnění zadání X X ☐ ☐ 

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☐ X ☐ ☐ 

Komentář   Úloha je zajímavá a netriviální. Student splnil zadání a naprogramoval server a klienty pro 

poker. UI je jednoduchá. 

 
Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☐ X ☐ ☐ 

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu ☐ X X ☐ 

Analýza X X ☐ ☐ 

Vývojová dokumentace ☐ X ☐ ☐ 

Uživatelská dokumentace ☐ X ☐ ☐ 

Komentář   Práce obsahuje části , které obsahovat má. Její textová úroveň je nevyrovnaná. Některé 

části bych zkrátil a více zacílil k tématu (popsat pouze variantu pokru pro práci), někde je výklad příliš 

detailní (příklad s. 23). Text popisoval programátorské myšlenky jasně, jiné části byly místy slabší a 

místy obsahoval věcné chyby nebo nejasnosti, konkrétně například:  

2.1 „…hráč dostává karty lícem _nahoru_“ ; při Monte Carlo simulacích se někdy používá hra 

s otevřenými kartami, ale tady to je asi chyba 

3.3 (z hlediska UI) nerozlišuje se mezi sbíráním dat, (pracným) učením a (rychlejším) vyhodnocením 

situace 

5.2.4 „…agent ví, jak soupeř zareaguje“  

V příloze bych kromě popisu XML uvedl konkrétní příklad zprávy. 

Zhoršené hodnocení je za textovou část, chtělo to větší pečlivost. 
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Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X ☐ ☐ ☐ 

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☐ X ☐ ☐ 

Stabilita implementace ☐ X ☐ ☐ 

Komentář   Analýza a programátorská rozhodnutí byla rozumná. Oceňuji návrh komunikačního XML 

protokolu a snahu o tenkého klienta. Nejsem si jistý, zda umístění logu v RAM (s. 20) je správné 

řešení, ale při těchto velikostech je to použitelné, nicméně při učení z větších dat dojde k soutěži o 

paměť s paměťožravým učícím algoritmem. Podařilo se mi spustit server a dva ze tří agentů, kromě 

Učící_se_agent (BbPlayer.exe). Chyba byla pravděpodobně kvůli nekompatibilitě SQLite. 

 
Celkové hodnocení Velmi dobře (spíše lepší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 
Datum 27. srpna 2014 Podpis 

 


