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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Použití automatizovaného plánování pro chytré chování hráče v tahové 
počítačové hře 

Jméno autora: Lukáš Hofmann 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Ing. Martin Svatoš 
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání vyžadovalo nastudování tématiky mimo běžnou náplň bakalářského studia (klasické plánování) a aplikování 
studiem získaných zkušeností včetně testování s uživateli. 

 

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. 

Zadání považuji za splněné. 
 

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

Zvolený postup považuji za správný. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor správně popisuje motivaci, plánovaný postup, řešení a výsledek. Některé části by však bylo vhodné v popisné (textové) 
části práce vylepšit (respektive více oddělit část s definicemi a implementací). V sekci 2.1.4 je nástřel hry, v sekcích 2.2 a 2.3 
jsou podrobnější detaily hry, ale o tom, že vrah (plánovač) má pouze omezený počet tahů čtenář dozví v implementaci (sekci 
3.3); tento počet není v sekci s experimenty zmíněn. Obdobně, v posledním odstavci kapitoly 3 (implementace) je napsáno, 
že plánovač má hledat nejkratší možné řešení – pro toto schází důvod napsaný v předchozích sekcích kapitoly 2. 
Kapitola 4 popisuje testování prototypu na testovací skupině lidí. Očekával bych zde více informací o lidech v testovací 
skupině (např. velikost skupiny, počítačová gramotnost, znalost hry Lara Croft GO,…) a sumarizaci výsledků (např. kolik 
účastníků dokončilo menší mapu, jaký dlouho jim to trvalo,…), nebo naopak explicitní vysvětlení proč jsou tyto údaje pro 
práci irelevantní. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psaná v češtině, ale po jazykové stránce není úplně doladěná. Přes menší počet překlepů (např. optížnost mapy, 
ybchom, poda5ilo) obsahuje i chyby ve shodě podmětu s přísudkem (např. komponenty byli), otázku bez otazníku a větu bez 
slovesa. V textu by bylo vhodné anglické termíny odlišit kurzívou, či lépe je vůbec nepoužívat. (Slovo patern se nachází na 
hraně bastardizace jazyka, protože se nejedná ani o český ani anglický jazyk). Některá slova jsou zvolena nevhodně: i) vize je 
použita ve smyslu výseče vidění (tzn. výhledu, dohledu…) – takový význam ve slovníku spisovného jazyka českého 
nenajdeme, ii) v sekci 2.2.1 je definovaný typ postavy „strážce“, ale v následujících odstavcích je použito synonymum „stráž“ 
se špatným skloňováním, což zhoršuje čitelnost textu. 
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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 obsahuje relevantní a správně citovanou literaturu. 

 

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. 
Omezený počet tahů pro plánovač je korektní přístup, ale bylo by dobré ho zahrnout do experimentů a rozboru náročnosti 
problému (mapy / levelu), kde je jedním z prvků, na kterých závisí velikost prohledávaného prostoru (vedle počtu VIP, počtu 
strážců, vstupních portálů, rozměrů mapy). 

 
 
 

 

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. 
 

Krása této práce spočívá v jejím rozsahu – od rešerše, přes zapojení netriviálních metod mimo náplň bakalářského 
studia, až po testování na lidech. Autorovi se povedlo celé zadání splnit, ovšem celkový dojem kazí občasné chyby 
ve formě zvoleného jazyka a nejednotnost specifikace hry na jednom místě. Velice pozitivní vnímám testování 
prototypu s lidmi. 

Autorovi předkládám následující otázky: 

• Kolik lidí hru testovalo? Kolik z nich vyřešilo menší mapu 11x11 a kolik větší 22x22? 

• Na jakou hodnotu byl nastavený limit maximálního počtu kroků vraha (plánovače)? 

• Proč je na plánovač kladen nárok hledání nejkratší možné cesty? Jak se změní graf na obrázku 4.2 když 
plánovač nebude řešit optimalizační úlohu (OPT-Plan), ale pouze uspokojivou (SAT-Plan / satisfiability 
planning)? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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