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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

Obtížnost zadání X
Splnění zadání X
Rozsah práce . . . textová i implementační část, zohlednění náročnosti X

Cílem práce je vytvořit jednoduchou aplikaci, která by pomáhala s trénováním šachu, zvláště
potom pro malé děti. V celé práci autorka využívá své zkušenosti s trénováním dětí a na základě
nich aplikaci navrhuje. Aplikace umožňuje začít šachovou hru z libovolné pozice, včetně řady
dalších verzí hry (např. tzv. pěšcoboj, který má trochu jiná pravidla pro konec hry). Bylo im-
plementováno několik umělých inteligencí pro hru a ty jsou dobře vyhodnoceny jak objektivně,
tak subjektivně z hlediska jejich vhodnosti pro trénink dětí.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

Formální úprava . . . jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X
Struktura textu . . . kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu X
Analýza X X
Vývojová dokumentace X
Uživatelská dokumentace X

Práce je dobře napsána a obsahuje podrobnou analýzu problému trénování šachu, kde autorka
bohatě využívá i své znalosti a zkušenosti. Vývojová i uživatelská dokumentace jsou na dobré
úrovni.

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

Kvalita návrhu . . . architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X
Kvalita zpracování . . . jmenné konvence, formátování, komentáře, testování X
Stabilita implementace X

Aplikace je napsána v jazyce C# a dodržuje standardní jmenné konvence. Návrh je dobrý a
relativně snadno rozšiřitelný na další verze šachů. Stálo by pouze za zvážení anglické pojmenová-
vání proměnných a metod, ale to je spíš osobní preference. Za menší nedostatek se dá považovat
rychlost implementace, kde by především pro některé z umělých inteligencí hodně pomohlo, po-
kud by simulace hry probíhala rychleji. Studentka si je ale tohoto problému vědoma a zmiňuje
ho i v textu práce.
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