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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 bylo vytvořit aplikaci, která by umožňovala hraní obecných her na šachovnici, tj.
takových her, kde si sám uživatel může definovat, jaké figurky dělají jaké tahy a na jakých pozi-
cích začínají. Současně bylo cílem vytvořit pro tyto hry umělou inteligenci. Tyto cíle se podařilo
splnit – vznikla aplikace, kde lze definovat nové typy figurek pomocí kombinace tahů existují-
cích typů. Aplikace zároveň obsahuje dva typy umělé inteligence, které byly v práci podrobně
otestovány.

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 X
Uživatelská dokumentace X

Text práce je dobře a logicky členěný. V první kapitole studentka podrobně analyzuje tři typy
her na šachovnici (šachy, dáma, shogi) a několik dalších jejich variant, na základě této analýzy
potom navrhuje, jaké vlastnosti musí výsledný program mít, aby bylo možné hrát většinu těchto
typů her a jejich variant. Uživatelská i programátorská dokumentace jsou na dobré úrovni a
dobře popisují jak fungování programu a způsoby, jakým program dále rozšířit, tak také jeho
ovládání, včetně komplikovanějších částí, jakými je například definice vlastní hry.



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

Vytvořená aplikace je celkem jednoduchá, ale intuitivní na ovládání. Intuitivnosti dost pomáhá
i to, že zobrazuje, jaké tahy má daná figurka k dispozici – díky možnosti definovat vlastní figurky
toto nemusí být vždy jednoduché udržet v hlavě. Se stabilitou jsem měl jen drobný problém –
při volbě hry "skorošachy" mi aplikace zobrazila chybu zmiňující chybějící obrázek figurky.

Celkové hodnocení Výborně
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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