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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 ☐ x ☐ ☐ 
Splnění zadání ☐ x ☐ ☐ 
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☐ x ☐ ☐ 
Komentář   Celkově se mi práce líbila. Herní doména pro deskovou hru Citadela je dosti složitá byť se 
jedná o poměrně malou hru. Bylo by zajímavé, kdyby student v práci dál pokračoval s tím, že by se 
obeznámil s teorií kognitivních hierarchií, na kterou vede problém volby rolí, kdy je třeba odhadovat, 
co si soupeř myslí, že si myslím, že si vyberu, atp. 
 
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 ☐ ☐ 
Analýza ☐ x x ☐ 
Vývojová dokumentace ☐ x ☐ ☐ 
Uživatelská dokumentace ☐ x ☐ ☐ 
Komentář   Při srovnávání kvality inteligencí mohly být sledovány i jiné kategorie dat než "typ 
vítězství", např. množství postavených staveb, počet vítězných bodů, histogram volby rolí, atd. 
Vzhledem k tomu, že student uvádí, že počet provedených iterací hry se nachází v řádech 10^7, pak je 
škoda, že z nich nebyly uloženy podrobnější data. V reportech se nejednoznačně používá slovo 
"odchylka". Volba názvů jednotlivých implementovaných inteligencí je dost arbitrární (Solar, 
Proxima, Barnard, Luham) a stěžuje orientaci v textu; uvítal bych pojmenování, které charakterizuje 
jejich implementace (Náhodná, SmartBuilder, atp.). 
 
Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☐ x x ☐ 
Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☐ x x ☐ 
Stabilita implementace ☐ x ☐ ☐ 
Komentář   Návrh umělé inteligence používá přístup inheritance over composition, což rozhodně není 
vhodné. Tento návrh student zvolil z důvodu chybného modelování události jako volání virtuální 
metody interface UI. Standardně se události pro UI modelují jako samostatné třídy a jednotlivé části 
UI pak registrují handlery (např. skrz design pattern chain-of-responsibility) pro spracování událostí, 
což umožní pak implementovat UI více komponentově. Kód je téměř nedokumentovaný. 
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Celkové hodnocení Výborně   
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 
Datum 3. června 2015 Podpis 
 


