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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.
lepší OK horší nevyhovuje
K celé práci
Obtížnost zadání
☒
☒
☐
☐
Splnění zadání
☐
☒
☐
☐
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti
☐
☒
☐
☐
Komentář Student zpracovával poměrně náročný problém automatického skládání balíčku
pro moderní (digitální) karetní hru Hearthstone. Z hlediska umělé inteligence je problém
náročný zejména obrovským prostorem možných balíčků, kdy je navíc těžké kvantifikovat
kvalitu balíčku.
lepší OK horší nevyhovuje
Textová část práce
Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace
☐
☒
☐
☐
Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu
☒
☒
☐
☐
Analýza
☒
☐
☐
☐
Vývojová dokumentace
☐
☒
☐
☐
Uživatelská dokumentace
☐
☒
☐
☐
Komentář Student prokázal schopnost analyzovat složitý problém z hlediska umělé
inteligence, vybrat vhodnou techniku pro tvorbu balíčku a následně tuto techniku opatrně
implementovat vzhledem k četným náhodným faktorům ovlivňující průběh hry. Výsledek sice
nedosahuje kvalit ručně skládaných balíčků, ale to ani nebylo očekáváno. Kladně hodnotím
zejména analýzu, detailní zhodnocení experimentů a návrhy na další směry vývoje práce,
které umožní budoucím zájemcům o toto téma na tuto práci navázat.
lepší OK horší nevyhovuje
Implementační část práce
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie
☐
☒
☐
☐
Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování
☒
☒
☐
☐
Stabilita implementace
☐
☒
☐
☐
Komentář Student provedl řadu experimentů, které z důvodu jejich časové náročnosti museli
být paralelizovány za pomoci výpočetních serverů KSVI, čímž dosáhl statisticky
významnějších výsledků.
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