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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Checkers with Artificial Intelligence 
Jméno autora: Matěj Doležal 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra kybernetiky 
Oponent práce: Ing. Lenka Vysloužilová, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Český institut informatiky robotiky a kybernetiky 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Hra dáma je klasickou hrou, která využívá známý algoritmus Minimax. Zadání této práce je standardní. 
 
Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 
Student splnil zadání a naimplementoval hru dáma s možností editace kamenů a získáním nápovědy. Nefunkční je nastavení 
času pro jednotlivá kola (časovač je špatně naimplementován, pravděpodobně je závislý na frekvenci procesoru) a ukládání 
(soubor není vytvořen). Načítání hry, na studentem předloženém souboru, funguje. V práci chybí otestování úrovně 
inteligence počítačového hráče a jeho porovnání s jinými programy hrajícími dámu.  
 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Jádrem řešení je implementace algoritmu Minimax a grafický návrh šachovnice s ovládacími prvky. Návrh a implementace 
těchto částí je v práci dobře popsána. 
 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
V práci je uveden popis algoritmu minimax, jeho implementace a otestování na pevně zvolených parametrech s diskusí, jak 
byly parametry zvoleny. Dále je uveden návrh a implementace šachovnice, pravidel hry a dalších částí. Celé práci chybí 
otestování hry jako celku a posouzení úrovně umělého hráče. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce má bakalářská práce několik kladů a nedostatků. Kladně hodnotím členění práce, grafickou úpravu 
obrázků a slušnou úroveň angličtiny. Největším nedostatkem práce jsou abstrakty práce, které jsou pouze kopiemi zadání a 
nikov krátkým shrnutím celé práce. Dalším nedostatkem jsou odkazy v textu, kde není odlišen odkaz na obrázky a sekce. Je 
zvykem psát například in the Figure 2.1. 
 
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. 
V práci je řádně uveden odkaz na pravidla dámy, kterých existuje několik. Autor si vybral anglickou verzi hry. Dále 
je uveden odkaz na algoritmus Minimax.  
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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. 
 
 
 
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. 
 
Předložená bakalářská práce řeší návrh a implementaci hry dáma a návrh umělého hráče pomocí umělé 
inteligence. Práce působí dojmem nedotaženého díla, řada funkcí aplikace nefunguje a aplikace nebyla řádně 
otestována.  
 
Otázky pro studenta k obhajobě: 

1. Jaký vliv má volba hloubky prohledávání na úroveň umělého hráče? Dala by se tímto parametrem volit 
obtížnost hry? 

2. Jak byste postupoval, pokud byste chtěl nalézt optimální parametry pro algoritmus minimax uvedené na 
str. 8 práce? Bylo by možné upravit implementaci tak, aby umožňovala hru počítač-počítač? 

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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