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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Student s úpravami a rozšířením volně šiřitelného automatického protihráče vytvořil konkurenceschopný systém

pro hraní hry StarCraft.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce těsně splňuje minimální rozsah. Jedná se o více než 27 normostran textu a několik obrázků a tabulek. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Logická struktura je na přijatelné úrovni. Kapitoly na sebe navazují a student provádí čtenáře textem poměrně

pohodlně. Některé popisované herní taktiky se však nezdají být zajímavé pro zaměření práce.
5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Typografická úroveň je mírně podprůměrná, v práci není použito dělení slov. Student nedodržuje některé

typografické zvyklosti jako správné použití spojovníků a pomlček či vhodné formátování některých seznamů.
Práce obsahuje několik pravopisných chyb.

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Student použil přiměřené množství zdrojů, několik z nich jsou však pouze dokumentace k použitým softwarovým

balíčkům. Pozitivní je použití několika výzkumných zpráv, zabývajících se právě problematikou AI pro hru
StarCraft. Zdroj [12] není v textu práce odkazován a zdroj [16] byl pravděpodobně přeskočen v číslování.

7. Realizační výstup 60 b. (D)
 Student vytvořil funkční a konkurenceschopnou AI pro hraní hry StarCraft. Se svojí implementací se pak zúčastnil

soutěže SSCAI, kde se umístil na 10. až 11. místě ze 42. týmů. Toto je dobrý výsledek zejména s ohledem na
jednoduchost implementace a použití pouze jedné herní strategie ("rush"). Jednoduchost implementace je
zároveň negativem pro hodnocení práce jako celku, v rozsahu BP se obvykle předpokládá větší rozsah řešení.

8. Využitelnost výsledků
 Práce staví na volně šiřitelné knihovně AI pro StarCraft BWSAL, kde student nahradil základní implementace

některých agentů za vlastní, díky čemuž dosáhl požadovaných výsledků. Práce dokazuje, že použitím poměrně
jednoduché strategie lze vyhrávat i s řádově komplikovanějšími počítačovými protihráči.

9. Otázky k obhajobě
 Popište lépe princip vzorce pro hodnocení škody způsobené zničením jednotek (vzorec 1, str. 9) a

vysvětlete jeho použití ve vašem systému.
Porovnejte vaše implementace komponent DefenseManager a NewScoutManager s původními
implementacemi v knihovně BWSAL.

10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Student splnil zadání práce, navíc se umístil v první čtvrtině výsledkové listiny v soutěži SSCAI (jako 2. za rasu

"Zerg"). Negativně však hodnotím zejména malý rozsah vlastní implementace.

 

V Brně dne: 14. srpna 2015
  .................................
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