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1. Zadání závěrečné práce.
Jedná se o bakalářskou práci kompilačního charakteru. Cílem bylo vypracovat systematický přehled
her rozdělený do kategorií. Přehled dělení her je v kapitole 2. Kapitoly 4 až 12 pak přehledu dávají
konkrétní obsah, neboť jsou rozebírány vybrané jednotlivé hry a je ukázáno, jakého typu každá z her
je. Informace o každé hře jsou podrobnější, než bylo původně zamýšleno a rozbor jednotlivých her
tak působí uceleným dojmem. Teprve v průběhu řešení se ukázalo, které informace má pro jednotlivé
hry smysl hledat, byly doplňovány z různých zdrojů.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student Radek Vokáč se soustavně věnoval bakalářské práci od konce roku 2016. Chodil každý týden
na pravidelné schůzky připraven, navíc posílal úseky textu předem a tak jsme během konzultací
rozebírali jednotlivé hry poměrně podrobně a účelně. Student Radek Vokáč píše stručně, přehledně,
což s výhodou využil u této kompilační práce.

3. Aktivita při dokončování.
Jádro bakalářské práce (přehled her i rozbor vybraných her) byly hotovy s dostatečným předstihem,
poslední týdny jsme proto mohli věnovat doplnění podrobnějších komentářů i poznámek k dalším
hrám (kapitoly 13 a 14) a pochopitelně závěru, ve kterém je navíc formou tabulek přehledně shrnuto,
které informace jsou o které hře známy.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Tato kompilační práce dosáhla požadovaného cíle: stát se přehledovou prací, ze které by mohl
vycházet každý, kdo se zajímá o oblast kombinatorických her. Obecné informace jsou sice strohé, ale
pečlivý rozbor každé hry předčil plánovaný rozsah a nyní dává velmi dobrou představu o typech her i
o typických otázkách, které řeší teorie her: například existenci strategií nebo dokonce nalezení
strategií, řešení drobných modifikací každé hry a pod.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Jednoznačným přínosem této práce je systematické shrnutí různých her, kde pro každou hru je
zodpovězena stejná sada otázek: jakého typu a pro kolik hráčů je, zda je známa vítězná nebo
neprohrávající strategie, zda je možná remíza. Navíc je v práci zpravidla ukázáno, jak tyto vlastnosti
dokázat, vždy jsou uvedeny odkazy na zdroje informací a často dokonce odkazy na on-line aplikace,
kde je možno hry vyzkoušet. Chtěl bych zdůraznit, že tyto informace bylo nutno vyhledat z mnoha
různých zdrojů a v práci se podařilo je přehledně shrnout. Škoda jen, že se v práci nepodařilo vyřešit
některý z uvedených otevřených problémů.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student vycházel nejprve z několika přehledových prací (dvě nebo tři magisterské a doktorské práce z
teorie her). Podrobnější rozbor si pak vynutil studium mnoha zdrojů z internetu, včetně odborných
článků, obvykle v angličtině. Tyto zdroje jsou pak v každé kapitole správně a přehledně citovány.

7. Souhrnné hodnocení.
Celkově hodnotím práci Radka Vokáče velmi pozitivně, prokázal schopnost samostatně vyhledávat a
logicky doplňovat informace o jednotlivých hrách. Jeho práce je navíc poměrně čtivá a pěkně
poslouží jako systematický úvod a navazující pečlivý vhled do vybraných her.
Je dobře, že v práci jsou přehledně shrnuty otevřené problémy týkající se vybraných her, což může
posloužit zvídavému čtenáři jako motivace.

8. Otázky k obhajobě.
K obhajobě navrhuji případně některý z následujících dotazů. Který ze zmíněných otevřených
problémů považujete za nejvýznamnější? A který za nejlehčí? Kdybyste chtěl některý dokázat, který?
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