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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 měl zajímavé téma, bohužel práce je celkově spíše slabší. Rešerše je velmi 

stručná (celá práce má 11 citací, z toho relevantních pro téma umělé inteligence je jich asi 

polovina). Autor si vybral jeden přístup, který ale nezasadil do kontextu a není tedy zřejmé, 

nakolik vede daný přístup k cílené uvěřitelnosti armádního chování botů. Práce si klade za cíl 

snadné rozšíření, nicméně v práci úplně chybí programátorská dokumentace, takže případné 

rozšíření by tak snadné nebylo, neboť i v samotném zdrojovém kódu je komentářů minimálně. 

Hra šla spustit bez problému a byla stabilní, nicméně jsem měl problémy navigovat loď, a 

tedy jsem nepostřehl, jak se chovají jednotlivé vesmírné lodě. Autor sice píše o armádní 

struktuře, nicméně na šesti lodích lze těžko pozorovat něco jako hierarchickou strukturu. 

 

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 obsahuje větší množství gramatických chyb, převážně v chybějících 

čárkách, autor cituje minimálně a ve většině případů pouze jednu diplomovou práci. Autor 

navíc necituje originální články (stačilo rychlé prohlédnutí oné diplomové práce), navíc 

v části reference jsou citace neúplné, chybí informace, zda se jedná o článek nebo diplomové 

práce. Veškeré obrázky jsou špatného rozlišení a velmi malé. Spoustu obrázků by navíc mohl 

autor vygenerovat sám, namísto kopírování výsledků z původní diplomové práce. Za slabší 

považuji vzhledem k tématu práce i chybějící analýzu metod pro decentralizované agenty. 

Autor bez zdůvodnění uvedl informaci, že když se jedná o vesmírnou hru, musí se použít 

hierarchický armádní systém. Velké výhrady mám k chybějící vývojové dokumentaci, 

uživatelská dokumentace je pouze v textu, nicméně to mi nevadilo. Struktura textu je 

odpovídající. 
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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   Práce byla vhodně strukturovaná, pouze chyběly komentáře, a tak se v práci 

obtížněji navigovalo. Autor použil if-then pravidla pro tvorbu samotné umělé inteligence 

(ačkoli to v textu nezmínil). Práce má dobrý objektový návrh.  

 

Celkové hodnocení Dobře   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 19. srpna 2015 Podpis 
 


