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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem práce bylo generovat příběh v RPG hře pomocí evolučního algoritmu. Navrhnout reprezentaci příběhu a

implementovat v RPG hře.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno pouze částečně
 Bod 1 a 2 - Existující řešení a evoluční algoritmy jsou popsány velice stručně.

Bod 4 - Na implementovaném řešení není možné ověřit funkčnost generování příběhu.
Bod 5 - Ve zprávě chybí testování aplikace a vyhodnocení výsledků. Není uvedeno nastavení evolučního
algoritmu.

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah zprávy je téměř přesně 30 normostran.
4. Prezentační úroveň předložené práce 50 b. (E)
 Kapitola 2  "Existující přístupy" je velice stručná, jak uvedení problematiky, tak popis jednotlivých

přístupů. Evoluční algoritmy mohly být popsány podrobněji. Zcela chybí kapitola testování, jak evolučního
algoritmu, tak výsledné aplikace. Ve zprávě je uvedeno, že aplikace není ve stavu, aby ji mohli testovat běžní
uživatelé. Porovnání s dalšími přístupy je velice obecné.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Zpráva je psaná anglicky, neobsahuje skoro žádné typografické chyby. V technické zprávě je menší množství

gramatických chyb a překlepů. Některé části práce práce jsou psané těžko pochopitelně.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Literatura je kvalitní a relevantní k tématu. Citace jsou uváděny správně.
7. Realizační výstup 25 b. (F)
 Výsledná aplikace je spustitelná, ale po spuštění hry a zadání několika udajů (jméno a typ postavy)

aplikace nejeví známku funkčnosti v oblasti generování příběhu. Jediná operace je pohyb po mapě
pomocí příkazů, ostatní příkazy neprovedou žádnou akci. Nelze tedy ověřit, zda generování příběhu
pomocí evolučního algoritmu funguje.
Zdrojové kódy skoro nejsou komentovány.
U zdrojových kódů není přiloženo README. Chybí tedy jakékoli informace jak aplikaci zkompilovat,
spustit apod. Tento postup není popsán ani v technické zprávě.

8. Využitelnost výsledků
 V aktuálním stavu není aplikace běžným uživatelem použitelná.
9. Otázky k obhajobě
 1. Uveďte nastavení parametrů evolučního algoritmu (velikost populace, počet generací, ...)

2. Jak bylo zvoleno nastavení parametru EA?
3. Jak může ovlivnit jiné nastavení parametrů EA průběh hry (příběhu)?
4. Co je potřeba doimplementovat, aby aplikaci mohli testovat uživatelé.

10. Souhrnné hodnocení 50 b. dostatečně (E)
 V technické zprávě jsou některé části popsány velice stručně. Kapitola o testování chybí úplně. Celkově je

technická zpráva slabší. Ve zprávě je navžen nový zajímavý způsob reprezentace příběhu pro evoluční
algoritmus a jeho začlenění do hry. 
U výsledné aplikace funguje pouze uživatelské rozhraní. Jádrem této práce ovšem mělo být použití evolučního
algoritmu pro generování příběhu. Jeho funkčnost není možné na výsledné aplikaci ověřit. Celkově hodnotím
práci stupněm dostatečně E a ponechávám komisi na zvážení, zda je práce v akceptovatelném stavu, nebo zda
by bylo práci vhodné dopracovat.
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