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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   The thesis does much more than the usual expectations. It perfectly meets 

the size expectations, and in terms of technologies and results, it is excellent. I think the thesis 

is a top quality one, and a paper at reputed journal will be submitted soon." 

 

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   The text of the thesis is quite polished. It presents a very good overview 

of games for evolution of cooperation and stochastic games, the methodology, 

and the results obtained in the thesis. 

 

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   In the project, both code and mathematical analysis was necessary. 

The code was implemented well, and also very well experimented. It 

was accompanied by matching analytical results. 
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Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ano 
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