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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce vyžadovala studium a použití nejen softwarového frameworku pro vývoj vlastní hry dle studentova výběru (Unity), 
ale i studium principů klasického plánování. Klasické plánování bylo použito pomocí jazyka PDDL. Mimo vlastní design hry a 
její implementaci bylo potřeba programově vytvářet definici problémů v PDDL a zpětně parsovat výstupy z plánovače. 

 

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. 

Všechny body zadání byly splněny. Jeden z bodů zadání (integrace plánovače s hrou) byla splněna velmi rudimentárně 
(detaily vizte níže). 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student byl během řešení aktivní přesně tak, aby splnit veškeré požadavky zadání a školitele metodou nejmenšího odporu. 
Přestože dostal možnost nadstandardních konzultací (měl možnost jak konzultovat se spolu-vývojáři daného plánovače, 
tak ohledně detailnějších SW inženýrských otázek se školitelem), tak bohužel všech využil pouze tak, aby požadavky práce 
splnil v minimální formě dle zadání. Explicitně zadané termíny plnil a na konzultace byl připraven. Spekuluji (dle 
víkendových termínů konzultací), že šlo o souběh studentova zaměstnání a práce na BP. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je psána neformálním jazykem (neobsahuje žádné formální zápisy) a neobsahuje hlubší detaily (s výjimkou 
generování PDDL pro plánovač v kap. 3.2.1). Vlastní hra byla integrována s plánovačem tak, že je nutné vygenerovaný 
plánovací problém z dané hry vžít a ručně spustit v plánovači a poté výstup plánovače vzít a vložit jako soubor na správné 
místo pro hru, aby ho zpracovala. Hra tedy s plánovačem integrovaná je, ale vyžaduje od uživatele hry netriviální znalosti, 
které nepatří k běžným nárokům na hráče počítačových her.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psaná česky a obsahuje pouze menší množství překlepů a nedokonalostí. Např. části kódů nemají pojmenování, 
nebo alespoň textové úvody v podkapitolách kapitoly 3.2.1, obrázek 2.5 nemá v popisku detail. Překlepy např.: „se hráči 
poda5ilo“ a nebo „a na jednom poli, může stát vícero postav“. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Převzaté texty a obrázky jsou citovány správně. Všechny nutné relevantní citace práce obsahuje. Student nebyl příliš 
proaktivní v hledání dodatečných publikací, např. z oblasti návrhu a balancování počítačových her, případně hlubších 
vhledů ohledně modelování reálných problémů v klasickém plánování. 

 

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 zručnost i apod. 
Žádné. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Práci velmi přesně shrnuje slovo „dobrá“. Tj. práce splnila zadání, student plnil veškeré požadavky školitele, tak jak 
byly řečeny, v termínech, jak byly požadování a jak implementovaná hra, tak vlastní práce je anglicky řečeno 
„good enough“. Bohužel chyběla na straně studenta intenzivnější snaha, aby práce byla více než to a to prakticky 
ve všech ohledech. Pokud bude student pokračovat na magisterském studiu, doporučuji, aby si zvolil téma, které 
ho bude lépe motivovat. 
 
Otázky k práci: 

1. Jak byste implementoval programově integraci plánovače a Vaší hry? Popište více než jednu možnost a 
vysvětlete. 

2. Bylo by možné do hry přidat prvek náhody? Jak by to ovlivnilo použití klasického plánovače? 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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