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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 je kvalitní, téma pěkné, výsledky solidní. Ze zadání nebyla 

naimplementována možnost „dotázat se počítače na ohodnocení pozice nebo nejlepší tah“, 

to ale považuji za drobnost (stačilo by pár řádku jednoduchého GUI kódu, ohodnocování je 

naimplementováno).   

 

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   Text je na dobré jazykové i stylistické úrovni, mé výtky jsou pouze drobné. 

Předně je text někdy zbytečně stručný – hlavně při popisu existujících algoritmů, ale i při 

popisu implementace. Text sice obsahuje vše, co považuji za podstatné, ale u některých 

částí bych očekával, že řešitel půjde do větší hloubky. Řešitel také poměrně šetřil 

s citacemi, myslím, že a některé techniky/algoritmy by si zasloužily vedle zmínění v textu i 

odkaz na primární zdroj (například GNU Backgammon na straně 10, Zobristův hash na 

staně 14). Ve vývojové dokumentaci mi chyběly informace, co by bylo potřeba, kdybych 

chtěl naimplementovat jinou mankalovou hru. Uživatelská dokumentace je velmi 

minimalistická a ačkoliv je program poměrně intuitivní, některé věci by si zasloužily lépe 

okomentovat (například historie tahů vpravo – stále nechápu, co znamená číslo tahu, které 

tam je uvedeno a je to taky jediné místo, kde poznám, že hra skončila, což jsem zjistil až 

později).  
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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   GUI je použitelné, ale ne skvělé (např by mohlo být lépe vidět, která pokladnice 

je moje, za kterou stranu hraji, a kdo vyhrál na konci hry). Vizualizace posledního tahu je 

většinou dostatečná, ale občas (při tazích, kde došlo k více změnám) jsem si dost lámal 

hlavu, co že se přesně stalo. Několikrát se mi též stalo, že hra neskončila, i když by dle 

pravidel měla (měl jsem víc jak polovinu kamenů v Oware) nebo naopak skončila a 

nechápal jsem, proč skončila (ani po konzultaci pravidel). Je škoda, že autor vyladil 

ohodnocovací funkci jen pro hru Toguz Kumalak a pro ostatní použil velmi triviální funkci. 

Zejména hru Kalaha hraje program velmi slabě (nikdy předtím jsem hru nehrál, ale vždy 

jsem počítač porazil). U Oware a Toguz Kumalak mi obtížnost přišla lepší. Kód je slušně 

okomentový, i když určitě je zde ještě prostor pro zlepšení. V kódu také zůstaly některé 

veselé komentáře („a co když se tah nepovede?“, „nebo možná throw error“, „hack“), které 

nasvědčují, že kód by mohl být ještě lépe dopilovaný. Kód má takový smáčknutý styl, 

rozhodně bych psal více mezer a odřádkování, aby byl lépe čitelný. Hodně kódu je 

duplikováno mezi třídami <VARIANTA_HRY> a <VARIANTA_HRY>Light, 

pravděpodobně by šlo vyřešit bez duplikace (z textu práce ani z kódu není jasné, proč by 

duplikace kódu měla být nevyhnutelná). 

 

Celkové hodnocení Výborně (spíše horší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 15. srpna 2016 Podpis 
 


