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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     
Autor navrhl a implementoval netriviální simulační prostředí a provedl s ním několik 
experimentů. Otázky experimentů jsou dobře zvolené a jejich vyhodnocení je dobré.
Při mých pokusech se simulátorem se žádný zajímavý algoritmus nevyvinul, ale to nebrání 
celkově kladnému hodnocení práce.     

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   Na několika místech je argumentace obhajující přijaté rozhodnutí nepřesvědčivá, 
například na str. 19:

Evolučné algoritmy majú rozsiahly počet parametrov, ktoré je nutné správne nastaviť, aby 
vznikali rozumné stratégie. V tomto prípade je lepšie prenechať slobodu rozhodovania na 
užívateľovi, ktorý vie najlepšie, čo sa mu hodí pri vykonávaní konkrétnych experimentov.

nebo na str. 20:

Zároveň je vhodné obmedziť veľkosť podstromu, ktorý môže naraz v jednej mutácii vzniknúť 
či zaniknúť. To je z toho dôvodu, že veľkých stromoch je príliš veľa, väčšina však neprináša
agentom žiadne zlepšenie, skôr naopak.

Tím nezpochybňuji správnost přijatých rozhodnutí, jen argumentaci.     



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   
Uživatelské rozhraní, tak, jak je navrženo,  má několik nepříjemných vlastností:

- menu Zobrazenie obsahuje jedinou položku - podmenu, které teprve obsahuje volby měřítka
- velikost jezdce posuvníku mapy neodpovídá velikosti zobrazeného výřezu
- pokud vestavěným editorem změním definici organismu (soubor 
\Maps\Herbivores&Carnivores\DF.xml) z "01.png" na "02.png", pokusy o jeho načtení končí 
chybou "Chyba kontrolného súčtu. Zvolený súbor nie je s touto mapou kompatibilný".

Celkové hodnocení Výborně  
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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