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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání práce hodnotím jako mírně obtížnější, neboť studen musel nastudovat problematiku multiagetních

systémů a systému Jason, které jsou na FIT vyučovány až v rámci magisterského studia.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Prezentační úroveň technické zprávy hodnotím jako průměrnou. Většina kapitol má logickou stavbu, nicméně

kapitola 4 (Implementace) je dle mého návrhu zcela nevhodně strukturována - jednotlivé názvy podkapitol tvoří
názvy tříd aplikace a jejich obsah je velmi těžko čitelný a srozumitelný bez detailní znalosti výsledné
implementace. V kapitole 6 se přímo v textu práce vyskytuje velké množství zdrojových textů, které čitelnost
práce částečně snižují. Toto bych doporučoval přesunot do příloh.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Formální úprava technické zprávy je dobrá, jazykovou stránku práce nejsem schopen posoudit, neboť je psána

slovensky.
6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Výběr studijních pramenů je odpovídající zvolenému tématu a rozsahu práce. Citace jsou v textu vhodně

umístěny. Problém spatřuji v tom, že v přehledu použité literatury není u většiny citací dodržena citační norma -
především v případě webových odkazů.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Praktickým výsledkem práce je knihovna tříd v jazyce Java pro propojení multiagentního systému Jason s hrou

Unreal Tournament 2004 pomocí protokolu Gamesbot2004. V tomto ohledu mám za to, že student odvedl velmi
dobrou práci a nad rámec zadaní navíc implementoval metody hledání cesty v mapě. Výslednou implementaci
otestoval pomocí vytvoření demonstračního agenta v systému Jason.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledná aplikace je do budoucna použitelná jako základní framework umožnující vývoj inteligentních agentů v

systému Jason pro hru Unreal Tournament 2004.
9. Otázky k obhajobě
 V rámci vaší práce jste vytvořil ukázkového agenta, který je podle vašeho tvrzení schopen hrát mód

"deathmatch". Můžete prosím uvést, jak tento agent obstál při hře proti soupeři (botům řízeným počítačem
v rámci UT2004 enginu) a zda je možné Jason agenty nasadit proti jiným typům botů tak aby v soubojích
vyhrávali?

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Mírně podprůměrné zpracování technické zprávy kompenzuje zdařilá implementace výsledné aplikace a

ukázkového agenta. Vzhledem k tomu hodnotím stupněm C - dobře. 
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