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1. Splnění požadavků zadání.
Práce byla středně náročná, student si ale některé části výrazně zjednodušil.  Hlavní body práce byly
sice splněny, ale rozsah stěžejních kapitol je minimální. Očekával bych hlubší ponoření se do analýzy
umělé inteligence v počítačových hrách a rozebrání prvků kooperativního chování.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Text je místy příliš fragmentován, číslované sekce obsahují mnohdy jen jednu větu (např. 1.1.7, 2.4).
Práce je napsána ve slovenštině, proto bych jazykovou stránku nehodnotil, přesto se domnívám, že se
v něm vyskytují drobné překlepy (např. Záver vs. zaver apod.)
Formátování práce je problematické, odsazení ne vždy odpovídá konvencím. Diagramy jsou vkládány
jako rastrové obrázky, což snižuje jejich kvalitu. Pro vysvětlení obdobných pojmů se často volí
ilustrace odlišně graficky zpracované (obr. 5 a 6). Obrázek 9 má vodotisk v podobě čísla zboží,
přičemž jsem nedohledal referenci na zdroj obrázku. Vypovídací hodnota diagramu na str. 26 je
minimální, navíc je velmi nevzhledný, šipky nejsou ani správně napojeny.
Celkově na mně práce působí, že byla psána ve spěchu.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem bakalářské práce je aplikace demonstrující základní herní logiku. Vzhledem k rozsahu,
chybějícímu příběhu a bodování se mi aplikace jeví jako ukázka některých prvků AI her, než
samostatná arkáda, tak jak je popisována v zadání práce. Samotná hra trpí některými technickými
nedostatky (v určité části scény lze projít hráčem přes neprůchodnou vrstvu apod.)

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr studijní literatury odpovídá řešené problematice. Převzaté části jsou odlišeny, ale dle mého
mínění dosti nešťastně větami "V tejto kapitole som čerpal z". Odstavec týkající se popisu akčních
her byl převzat z Wikipedie bez jejího uvedení, v ostatních případech se zdají být citace korektní.
Citace nejsou shodně formátované.

6. Otázky k obhajobě.
Jakým způsobem se Váš algoritmus pro vyhledání cesty vyrovná s polouzavřenými neprůchodnými
částmi, do kterých se může počítačem ovládaná figurka dostat ? Je schopna vycouvat a najít
alternativní cestu, nebo se v daném místě zasekne ?

7. Souhrnné hodnocení.
Práce nabízí jen velmi omezený vhled do problematiky, kterou se měla zabývat. Výsledná aplikace je
dosti jednoduchá a v této odlehčené verzi velmi obtížně publikovatelná na Google Play.

dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 26.05.2014 Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D.


