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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Umělý agent pro experimentální teorii her 

Jméno autora: Tereza Nekovářová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Ing. Jiří Šebek 
Pracoviště oponenta práce: Kabinet výuky informatiky (13142) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání považuji za průměrně náročné, z pohledu programu SIT se jedná o znalosti spíše, které si studentka musela doplnit 
z literatury. To bych kladně hodnotil v této práci. 

 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Práce splňuje zadání v plném rozsahu. Obsahuje veškeré kapitoly. Cíle ze zadání práce byly splněny.  

 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Z pohledu sw inženýrství je postup správný. Práce obsahuje veškeré důležité části. 

 
 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Z odborného hlediska mám připomínky: 
 
V práci mi po kaptiole 1 Cíle chybí úvodní motivační kapitola. 
Práce ihned přechází do definování důležitých pojmů. 
 
Na str. 16 se uvádí "Pro zabezpečení hesla byla použita hashovací funkce", zde by bylo dobré specifikovat , která. 
- MD5, SHA1...? 
 
Obrázek 3.1 bych použil jiný a dále v textu vysvětlil tento typ útoku, když ho práce potřebuje. 
 
Kapitola 3.4.1 patří spíše do analýzy, nikoli do návrhu, který z analýzy čerpá. 
Obrázek 3.2 má obsahovat jednotlivé "use cases", což jsou slovesa nikoliv podstatná jména. 
V kapitole 3.4 mi chybí samotný návrh, obsahuje část analýzy a implementaci nikoli technický návrh 
- Component diagram, sequence diagram. 
 
Práce neobsahuje analýzu technologií. V textu je jen řečeno například byla použita knihovna SQLite... 
- máme ale na výběr mnoho technologií a je potřeba je porovnat a vybrat nejvhodnější. 
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Obr. 3.7 - 3.23 - existuje nějaký HTA diagram průchodů aplikace, scénáře nebo nějaky popis? 
 
U metodiky bych měl poznámku: Nemůže některý atribut testerů ovlivnit výsledek?  
(nejen pohlaví, ale například věk, vzdělání..) 
 
Poznámky ke kódu: 
-komentáře by měly být v angličtině a v nějakém standardu např.: 
Docstrings 
 
V kódu by se daly využít některé patterny: 
-na eliminaci velkého množštví if příkazů například u def participant(): 
-obecně metody jsou velmi dlouhé, využití správných patternu by zlepšilo čitelnost. 
-chybí BE unit testy (i když nejsou v zadání práce, tak určitě jsou vhodné) 

 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Text je psaný v Texu. Kapitoly jsou logicky strukturované a dávají smysl.  
Vzorce bych v práci čísloval například na straně 4. 
Url linky by měly být spíše v literatuře a v textu se na ně odkazovat. 
Tabulka 3 by měla obsahovat popisek na stejné stránce kde se nachází tabulka. 
Závěr by mohl být obsáhlejší, ale jsou v něm nejdůležitější shnutí. 
Dále by text mohl obsahovat budoucí práce. 
Text obsahuje ojediněle gramatické chyby jako chybějící čárky a jiné například:  
str 39. - Závislé proměnné, které byly zvoleny pro analýzu byly: 
Některé obrázky mají horší kvalitu jako obr 4.3. 
Práce má 48 stránek, což je dostačující. 

 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Práce je řádně ocitovaná a seznam literatury je formálně v pořádku. Literatura je použita ze zadaní správně. Obsahuje 
většinou vědecké články. Seznam literatury obsahuje 38 položek, což je více než dostačující.   

 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Práce splňuje zadání, a obsahuje vše podstatné bez závažnějších chyb. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Je počet dat pro tento typ výzkumu dostatečný?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím dle výše popsaných okolností klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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