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1. Assignment complexity average assignment
 
2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 
3. Length of technical report in usual extent
 
4. Presentation level of technical report 80 p. (B)
 Techická zpráva je smysluplně strukturovaná, kapitoly logicky navazují a text je velmi dobře pochopitelný. Jak

teoretický úvod do problematiky, tak použité nástroje a vlastní řešení jsou popsány srozumitelně a jasně. 
V souvislosti s návrhem řešení bych ale očekával ve větší míře využítí například prostředků UML. Popisované
experimenty mohly být popsány detailněji co do zvolených parametrů modelů.

5. Formal aspects of technical report 90 p. (A)
 Jazykově i typograficky je předložený text na velmi dobré úrovni. 
6. Literature usage 90 p. (A)
 Výběr literárních pramenů odpovídá řešené problematice. Zdroje jsou smysluplně využity a jsou řádně citovány.

Vlastní přínos autora je jasně odlišen.
7. Implementation results 60 p. (D)
 Realizačním výstupem je uživatelsky konfigurovatelný simulátor vybrané třídy modelů lovec-kořist. Jeho

použitelost byla prokázána simulačími experimety, jejichž výstupy byly zdokumentovány. Nevýhodou výsledné
realizace je, že nepočítá s provozováním na jiných platformách než Windows 10.

8. Utilizability of results
 Jde o novou implementaci simulátoru známé třídy problémů. Výsledek je potenciálně použitelný pro studijní

účely.
9. Questions for defence
 1. V simulaci je obecně vítaná možnost přesného opakování experimentu, a to i když jde o např. stochastické

systémy. Jak by toho bylo možné toho ve vašem řešení docílit?
2. U aplikací, které mají běžet ve webovém prohlížeči, se cení minimální závislost na konkrétním prohližeči

a operačním systému. Co brání vaší aplikaci v běhu např na Linuxových platformách a jak by bylo možné
tento problém vyřešit?

10. Total assessment 75 p. good (C)
 Celkově vzato jde o standardně zpracovanou bakalářskou práci. 
  
In Brno 19 August 2020

 Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
reviewer
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