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1. Assignment complexity simple assignment
 Zadání této práce stanovuje vytvořit program pro demonstraci algoritmů řešení úloh, které jsou zde nazývány

algoritmy hraní her. Demonstrace má mít výukový charakter. Zadání výslovně ukládá srovnání této aplikace s
jinými.Student vytvořil program demonstrující průchod stavovým prostorem hry Piškvorky na poli 3 x 3 buňky.
Funkčně je tento program triviální a je srovnatelný s domácí úlohou v předmětu Základy umělé inteligence (IZU).
Domnívám se, že tak zvané určení "pro výuku" není omluvou pro to, aby byla výsledná práce takto triviální.

2. Completeness of assignment requirements acceptable under reservation
 Student neprovedl požadované srovnání své práce s jinými produkty podobného typu.
3. Length of technical report in usual extent
 
4. Presentation level of technical report 60 p. (D)
 Práce je úhledná, nicméně v mnoha místech upovídaná až žoviální. Popis návrhu a implementace aplikace je

nepřijatelně neformální.
5. Formal aspects of technical report 80 p. (B)
 Typografická úprava práce je slušná, ovšem s velkou výhradou k použití citací. Jazyková stránka práce je

slušná.
6. Literature usage 55 p. (E)
 Výběr studijních pramenů je katastrofální. Jsou to většinou odkazy na českou Wikipedii a podobné zdroje. Pokud

má mít práce skutečně didaktický charakter, pak zde nedává studentům dobrý příklad. Je také dost
nepochopitelné, že anglicky psaná práce testovaná na kolektivu mezinárodních studentů referuje česky psané
zdroje. Citace na literaturu jsou uvedeny na mnoha místech a vždy na konci odstavce. Práce neodkazuje žádné
zdroje o podobných aplikacích.

7. Implementation results 75 p. (C)
 Program vizualizuje proces prohledávání stavového prostoru při rozhodování. Program v některých konfiguracích

havaruje, což je značně alarmující, když uvážíme:

herní pole 3 x 3 a tomu odpovídající velikost stavového prostoru,
údajně rozsáhlé testování kolektivem sedmi uživatelů.

Program je také překvapivě pomalý, což je opět vzhledem ke hře 3x3 neopodstatnitelné.
8. Utilizability of results
 Práce je triviální demo metod Minimax a Alfa-Beta. Nepředpokládám ani využití ve výuce.
9. Questions for defence
 Je jádro programu provozovatelné (tj. bez GUI) i na polích větších než 3x3? 

Předveďte ve své práci a ve své obhajobě řešení bodu 4 zadání, tj. srovnání s jinými aplikacemi. 
10. Total assessment 55 p. sufficient (E)
 Student Martin Čáslava vytvořil demo-aplikaci hry Piškvorky s polem 3x3, která je algoritmicky neefektivní a

občas při výpočtu havaruje. Toto demo obalil do výukové podoby. U studentů bakalářské studia neočekávám
tvorbu didaktických pomůcek (hodnocení v IZU: F a D). Spíše očekávám prostudování látky nad rámec předmětů
a vytvoření kvalitního díla. Zadané téma bylo možné pojmout velkoryseji - například s implementací více typů her,
více možných algoritmů, různých heuristik a podobně. Předložené pojetí je totálním minimem, pod které již dále
nelze jít, aby bylo možno ještě mluvit o splnění zadání práce.

 

In Brno 10. August 2015
  .................................
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