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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno pouze částečně
 Zadání splněno nebylo. To uvádí i sám student ve svém textu a uvádí zde jakési důvody, proč k tomu došlo.

Nicméně jako oponent musím nesplnění, nebo pouze částečné splnění zadání konstatovat.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce prezentuje výsledky podivně. Je to dáno zejména tím, že nedošlo k úplnému splnění zadání a student tak

nemohl napsat její jádro na úrovni, která je od tohoto typu textu očekávána. Některé kapitoly, jako například
kapitola 5, jsou zbytečné. V celkovém kontextu je rozbor BDI agentů zbytečný, naopak systémy JASON či
AgentSpeak(L) jsou zde uvedeny s tím, že se předpokládá, že je čtenář zná, což dohromady nedává smysl,
jelikož tyto systémy z BDI teorie vychází.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Studentovi se nepodařilo správně utvořit hned druhou větu text. Jen v úvodní kapitole v rozsahu jedné strany lze

nalézt řadu z hlediska češtiny pochybných konstrukcí. Později se úroveň jazyka mírně zlepšuje, přesto lze v textu
objevit řadu překlepů, nenalézt mnoho čárek, které do vět patří a celkově je úroveň jazyka podprůměrná. Na
straně 13 je místo odkazu na literaturu uveden jen otazník [?]. Student zde uvádí pojmy jako 'optimálnější' (str. 5),
které jsou nesmyslné.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Práci s literaturou nehodnotím nijak špatně. Řada pramenů byla nastudována a z práce je vidět, že studijní fázi

tvládl řešitel dobře. Použité prameny odpovídají náplni práce a jsou v textu často citované.
7. Realizační výstup 40 b. (F)
 Na přiloženém CD jsou jakési soubory, které ukazují práci na implementaci projektu, ale nezdokumentované a

bez návodu jsem je nedokázal spustit. Jelikož i student přiznává, že implementace není úplně dotažená,
hodnotím já tento bod nedostatečně.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky by byly využitelné jen pokud by došlo k realizaci funkčního řešení. Z práce je použitelné akorát to, že je

zde zpracován úvod do problematik některých oblastí umělé inteligence.
9. Otázky k obhajobě
 Jelikož mám problém s používáním pojmu "Umělá inteligence" (AI) jako čehosi přítomného v nějakém

systému, optám se. Jak lze identifikovat, co je v systému počítačové hry touto AI a co již není? Například
hned na straně 6 tvrdíte, že AI se "stará o synchrnonizaci animace s vlastním pohybem". Co tedy touto AI
je a čím se projevuje, případně s kterými komponentami komunikuje či interaguje?

10. Souhrnné hodnocení 49 b. nevyhovující (F)
 Student zadání nesplnil a z toho plyne, že musím hodnotit stupněm F. Pokud bych přesto měl něco pochválit, tak

je to jeho počáteční snaha vypořádat se s tématem studiem poměrně velkého množství literatury.

 

V Brně dne: 5. června 2015
  .................................
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