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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 v práci studoval metody pro transport jednotek ve hře Starcraft. Autor 

převzal jednoho z funkčních botů pro tuto hru a varioval algoritmus pro transport jednotek. 

Vytvořil několik heuristik pro základní hladový algoritmus a ty testoval na několika scénářích 

ze hry. Celkově práce splňuje zadání, mám pouze několik výhrad. V práci autor statistické 

porovnání výsledků, takto není zřejmé, zda jsou rozdíly mezi algoritmy výzvnamé a které 

heuristiky by vedly ke skutečně lepším výsledkům. Dále v práci postrádám diskuzi nad 

uplatnitelností výsledků do ostatních her využívající transportu jednotek. Autor použil 2 

jednotky a není tedy zřejmé, nakolik jsou dané metody zobecnitelné pro další hry, respektive 

jak by se chovaly na jiných parameterech (co kdyby transporty měly jinou 

rychlost/kapacitu?).  

 

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 dobře formátovaná, pouze bych ji vytkl zbytečně dlouhé texty (místy se 

blíží beletrii). Uřivatelská i programátorská dokumentace jsou nad odpovídající úrovni. 

 

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   Kód i stabilita aplikace je odpovídající. 
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Celkové hodnocení Velmi dobře   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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