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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 

být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 

 

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání ☐ ☒ ☐ ☐ 

Splnění zadání ☐ ☐ ☒ ☒ 

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Náročnost práce spočívá zejména v analýze problému, návhu systému a 

zpracování. Předností práce je relativně dobrá analýza problému a také poměrně velký rozsah 

práce. Slabinou špatné zpracování. Aplikace je nestabilní, nepodařilo se mi odhlašovat a 

přihlašovat k chatu a dokonce ani hrát opakovaně hry. Z tohoto důvodu podle mého názoru 

nebylo splněno zadání a práce je nedostatečná. Navíc postup tvorby pluginů není dobře 

zdokumentovaný a v převážné většině zbytku aplikace téměř chybí komentáře. 
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Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu ☐ ☐ ☒ ☐ 

Analýza ☐ ☒ ☐ ☐ 

Vývojová dokumentace ☐ ☐ ☒ ☐ 

Uživatelská dokumentace ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář   Jazyková úroveň je dobrá, text neobsahuje překlepy, občas se vyskytují 

gramatické chyby (zejména v oddělování vět čárkami) a bohužel také nelogické formulace. 

Například: „Účelem práce je vytvořit freeware platformu implementující nedostatky ostatních 

aplikací v rámci daného problému.” (strana 1) Bohužel se toto tvrzení v konečném důsledku 

ukázalo jako poměrně výstižné (viz hodnocení implementační části práce). Text obsahuje 

příliš mnoho urovní nadpisu (až pět). V práci chybí část Obsah CD. 

 

Analýza je detailní a relativně pečlivá, některá tvrzení ale nejsou jasná. Například není jasné, 

co autor přesně v daném kontextu myslel tvrzením: „Nešlo by garantovat přenosovou 

rychlost” v seznamu nevýhod volby P2P architektury (strana 6). Dále není zcela jasné, co 

přesně autor míní pod pojmem PWA (problém webové aplikace) (strana 7). Dále autor 

například píše, jaké jsou možnosti při návrhu komunitního systému. Jedna z možností podle 

autora je: „1) Oddělit od sebe výše zmíněné systémy 2) Co nejvíce sloučit a integrovat jeden 

do druhého, ale ne příliš”. (strana  10). Není úplně jasné, jaké systémy má uživatel na mysli 

(výše o žádných systémech explicitně nepíše). Zřejmě jde o herní systém a komunitní systém, 

autor ale nepíše, co znamená oddělit a sloučit, není tedy jasné, v čem spočívá rozdíl a celá tato 

část textu tak postrádá smysl. 

 

Některá rozhodnutí jsou dle mého názoru nepřesvědčivě zdůvodněna. Například: „Abychom 

se vyhnuli zahlcení skupinami bez členů, omezíme počet skupin, u nichž může být uživatel 

administrátorem, na jedinou. V praxi to znamená, že každý uživatel může vytvořit pouze 

jednu skupinu, dokud neodevzdá status administrátora svojí skupiny jinému členu.” (strana 

13) Dále v analýze vůbec není diskutováno, proč je aplikace omezená na hru dvou hráčů. 

 

Na některých místech je analýza příliš podrobná (relativně k ostatním částem analýzy). Na 

straně 11 například autor rozebírá, že je lepší zpřístupnit funkci zahájení komunikace s 

uživatelem skrz kontextové menu než tlačítko. Většinu ostatních částí uživatelského rozhraní 

přitom autor neanalyzuje nebo analyzuje jinde (v části Návrh na úrovni implementace). Navíc 

je ovládání aplikace dle mého názoru někdy značně neintuitivní (viz dále komentář k 

vytvořené aplikaci). 

 

Analýza obsahuje popis rozhraní pro tvorbu pluginů. Metody (EP1)-(EP3), které mají zajistit 

většinu logiky pluginu, zde jsou podle mého názoru popsány nedostatečně. Nepomůže ani 

dokumentace těchto metod ve zdrojovém kódu (viz níže hodnocení vývojové dokumentace). 

Zbytek popisu je dobrý. 

 

Pro přidání standardně poskytovaných pravidel a počítačem řízených protihráčů k těmto 

pravidlům je nutný zasah do kódu aplikace. Tak náročný požadavek na uživatele přitom není 

nikde v textu práce zdůvodněn. Jako drobnější nedostatek uvádím, že pro instalaci počítačem 

řízených protihráčů je nutné manuálně kopírovat plugin do daného adresáře. 

 

V části „Podobně zaměřené aplikace” autor srovnává pouze webové aplikace, desktopové 

aplikace nejsou ve srovnání zahrnuty. Autor přitom vytvářel desktopovou aplikaci. 
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Uživatelská dokumentace je velmi podrobná a přehledná, a kompenzuje tak neintuitivnost 

aplikace. 

 

Vývojová dokumentace je místy hůře zpracovaná. Na straně 55 například obsahuje větu: 

„Řekněme, že server přijme zprávu od klienta”, na kterou text dále nenavazuje. Na straně 56 

je uvedeno, že: „Všechny zprávy musí mít odlišný typ” a z kontextu není jasné, co je tím 

myšleno. Na stejné straně autor tvrdí, že: „Aby nedocházelo k chybám vlivem 

mnohonásobného přístupu, správce si vydržuje frontu požadavků.“ a dále píše, že pokud je 

potřeba změny zapsat hned, tato fronta se nepoužívá. V těchto případech tedy může dojít k 

chybám? 
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Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☐ ☒ ☐ ☐ 

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☐ ☐ ☒ ☒ 

Stabilita implementace ☐ ☐ ☐ ☒ 

Komentář   Největší problém práce je, že program je nestabilní. Po některých akcích 

(například zahájení a upuštění chatu, zahájení a opuštění hry) se aplikace dostane do stavu, 

kdy není možné posílat zprávy a hrát další hry. Pomůže až odpojení se od serveru a opětovné 

připojení. Dále aplikace zobrazuje chybu „Unhandled exception“ aplikace při kontrole, že 

protivník v turnaji je online, když turnaj ještě nezačal. Také se mi nepodařilo odeslat offline 

zprávu. Vždy se zobrazila chybová zpráva „ChatClientConnection: a TextSend message 

ignored now (unknown identity)” 

 

Dále některé věci nefungují tak, jak jsou popsané v práci. V práci je například napsáno, že při 

otevření kanálu se do seznamu aktivních kanálů přidá tlačítko reprezentující kanál a že  

„Kliknutí na kterékoli z nich zobrazí příslušné „chatovací“ okno, jež si uživatel bude moci 

libovolně přesouvat po monitoru, a okamžitě schovat, bude-li si to přát.” Toto funguje pouze 

při prvním kliknutím na toto tlačítko po přihlášení do aplikace. Jindy se mi toho nepodařilo 

docílit. Pokud okno uzavřu, tlačítko zmizí, pokud ho minimalizuji, po kliknutí na tlačítko se 

nic nestane. 

 

Kvalita zpracování není příliš dobrá. V implementaci klienta téměř chybí komentáře a to i u 

veřejných metod, podobně tak v implementaci serveru. Výjimku tvoří třída AbstractCPU. 

Dobře dokumentovaná bohužel není ani knihovna pro implementaci pluginů. Metody 

rozhraní, které plugin musí implementovat, jsou okomentované, komentáře jsou ale špatně 

srozumitelné. Je tak nutné studovat referenční implementaci pluginu i v situacích, kdy by to 

dle mého názoru nemělo být nutné. Například v komentáři metody ProcessTheDrawnCard je 

napsáno “In this method, users should produce results from the current hand, review them and 

(with the return object) instruct the game engine with some further actions should the user 

wish it.”. Není jasné, jak a jakými akcemi má metoda engine instruovat. Navíc třída 

InnerGameObjects, jejíž instanci má metoda vrátit, není dokumentovaná. Ukázková 

implementace pluginu je naštěstí relativně slušně zpracovaná i dokumentovaná. 

 

Jako drobnější problém uvádím, že ovládání programu je místy neintuitivní i přesto, že jde o 

implementační práci a i značná část textu je věnována zamýšlené funkcionalitě. Z 

uživatelského rozhraní například není jasné, že externí IP adresu není nutné vyplnit. Dále 

musí uživatel stisknout tlačítko Refresh, aby se v objevily adresy dostupných síťových 

rozhraní. Předtím je seznam prázdný. Loopback adresa by mohla být nějakým způsobem 

zvýrazněná. Je možné pokusit se o registraci, i když předtím nebylo navázáno spojení se 

serverem. Po vyplnění všech údajů je pak uživateli zobrazena chybová hláška, uživatel se 

musí připojit k serveru a vyplnit údaje znovu. Podobně tlačítko pro přihlášení se do aplikace 

je aktivní i před navázáním spojení se serverem. Po kliknutí na tlačítko na Open 

documentation se zobrazí chybová hláška „The documentation has not been found. Make sure 

that you have the file ‘documentation.pdf’ included in the same directory as this program’s 

executable.” Příloha bakalářské práce přitom zmíněný soubor vůbec neobsahuje. Pokud se 

uživatel chce připojit do skupinové místnosti, musí standardně zadat její přesný název. 

Aplikace nenabídne seznam všech skupinových místností. Tento nedostatek je částečně řešen 

tak, že je možné danou místnost zadat jako oblíbenou do profilu. Podobná situace nastává, 

když chce uživatel zahájit chat s jiným uživatelem. Aplikace nezobrazí se seznam připojených 

uživatelů, ale je možné si některé uživatele přidat do seznamu přátel. Aplikace ale 

nezobrazuje, kteří uživatelé jsou online. Pro zjištění online statusu daného uživatele je tak 
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nutné pokusit se zahájit s ním konverzaci - pokud není daný uživatel připojený, je zobrazena 

zpráva. Dále jsem bez dokumentace přiložené k práci v aplikaci hledal marně možnost 

vytvoření nového chatovacího kanálu a nové skupiny. V dokumentaci je postup ale naštěstí 

dobře popsaný (strana 42). 

 

Celkové hodnocení Neprospěl(a) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 28. srpna 2012 Podpis 
 


