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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   Rozsah text práce i velikost zdrojových kódů převyšuje standard obvyklý pro 

bakalářskou práci. Rozsah textové části je však navýšen zařazením podrobné vývojové 

dokumentace přímo do textu práce a také mnohdy zbytečně podrobným popisem průběhu a 

výsledků experimentů. 

Naproti tomu některé důležité součásti práce jsou zpracované nedostatečně – zejména analýza 

problému, vysvětlení a obhájení rozhodnutí učiněných při návrhu a experimentální otestování. 

Práce pouze stručně popisuje hotový návrh a dále se zaměřuje na problémy spojené s 

efektivní implementací.  

Vzniklá aplikace nabízí uživateli značnou volnost při návrhu simulovaných scénářů a 

poskytuje mnoho nástrojů pro monitorování a ovládání průběhu simulace. Většina 

pokročilých možností, které program nabízí (například scénáře s více druhy agentů, plnění 

složitějšího úkolu, kooperace, atd.), však není experimentálně otestovaná.  

Práce v této podobě nepřináší přesvědčivý důkaz, že myšlenka adaptivních neumírajících 

agentů je použitelná pro modelování komplexního chování. 
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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   Některé kapitoly jsou velmi dlouhé, nepřehledné a obsahově nejednotné. Kapitola 

Analýza problému v podstatě jen popisuje hotový návrh, skutečná analýza je provedená jen 

minimálně. Uživatelská a vývojová dokumentace není oddělená a je přímo součástí textu 

práce. K aplikaci je pak poskytnutá jen automaticky generovaná dokumentace. Vhodnějším 

řešením by bylo, aby v textu práce byly popsané jen zajímavé části programu a dokumentace 

byla samostatná (případně může být k textu práce připojená jako příloha). 

 

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   Autor prokázal schopnost efektivně používat nástroje a technologie pro vývoj 

software. Návrh i zpracování jsou kvalitní, daly by se ještě zlepšit například úpravou 

uživatelského rozhraní nebo implementací „tlačítkového“ editoru organismů (bez nutnosti 

editovat XML kód). 

Testování je naopak slabou stránkou práce. Provedené experimenty ukazují jen velmi 

jednoduché scénáře a adaptace nevede ani v těchto jednoduchých situacích ke vzniku 

inteligentního chování. 

 

Celkové hodnocení Velmi dobře   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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