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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   Práce se zabývá návrhem sebereprodukujících se celulárních automů se 
zaměřením na studium interakce mezi automaty. Student nejprve představil základní modely 
sebereprodukce automatů a podrobněji popsal tzv. Langtonovu smyčku a z ní odvozený 
evoloop, se kterým následně pracoval. Otázka, kterou si student položil, byla zda interakce 
mezi automaty může  posílit variabilitu populace automatů a vést tak k jejich evoluci. Za 
tímto účelem vytvořil modifikace evoloop s různými způsoby útoku a obrany při interakci 
automatů a experimentálně pozoroval vývoj populace automatů. Přestože pro některé 
počáteční konfigurace docházelo k nadějnému nárůstu počtu druhů, nakonec vždy jeden druh 
převládl. Práce překonala původní zadání především v návrhu zajímavých rozšíření 
stávajících automatů a v jejich experimentální evaluaci. Navíc se jedná o práci s výrazným 
přesahem do biologie a je to hezká ukázka spojení výsledků z biologie a počítačové vědy 
(sebereprodukujících se automatů). Student pracoval zcela samostatně.     
 
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 je po textové stránce zpracována velmi hezky. Jednotlivé principy automatů 
jsou srozumitelně představeny a text je vždy doprovázen bohatými ilustracemi, které chování 
automatů názorně vysvětlují. Formální popis pravidel je potom nechán do příloh. Myslím, že 
zvolený typ prezentace je pro daný druh obsahu velmi vhodný. Za cenné považuji i 
srozumitelnou prezentaci experimentálních výsledků a jejich střízlivé vyhodnocení. V textu 
sice zůstaly drobné jazykové chybky, ale v celkovém kontextu práce nejsou významné.    
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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   Jádrem práce nakonec nebyla implementační část, ale vlastní práce s celulárními 
automaty. Jako podpůrný nástroj pro provádění experimentů sice vznikl software pro simulaci 
práce celulárních automatů, ale ve finální fázi byl použit externí program, který požadavkům 
práce lépe vyhovoval. Implementace zde tedy není hodnocena.    
 

Celkové hodnocení Výborně   
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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