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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    

* Drobný problém se splněním zadání: zadání požaduje, aby součástí práce byla „jednoduchá 

ukázková hra demonstrující možnosti knihovny“. S prací jsou dodány dvě aplikace 

používající knihovnu: (a) 2D hra, která ale používá jen malou část funkcionality knihovny, (b) 

demo, které ilustruje všechny možnosti knihovny, ale rozhodně není ani trochu hrou. 

* Autor vytvořil kompletní grafický engine na úrovni profesionálních produktů. 

* Celkově je práce trochu rozporuplná – v textové části i v části implementační jsou místa 

vyloženě excelentní, ale zároveň obsahují i místa velmi odbytá. 
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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    

* Sekce na třetí a nižší úrovni nejsou číslované a všechny jsou provedeny stejným typem 

nadpisu – to je velmi matoucí, protože někdy po sobě následují sekce, které jsou na stejné 

úrovni (tj. každá pojednává o něčem jiném), jinde po sobě následují sekce z různých úrovní 

(tj. druhá pojednává o nějaké detailní části sekce první). 

* Ve většině textu části analýza (kapitoly 1 a 2) se autor omezuje na prostá konstatování 

zvolených metod a návrhu, a neprobírá jiné možnosti řešení a neprezentuje detailnější 

zdůvodnění rozhodnutí (na druhou stranu je třeba přiznat, že v mnoha případech se jedná o 

stejná rozhodnutí, jaká byla provedena v konkurenčních enginech). Některé části (třeba volba 

metody pro výpočet stínů) jsou ale zanalyzovány docela pěkně. 

* U prezentovaného modifikovaného malířova algoritmu (relativně dlouhá část práce) není 

zřejmé, zda je zcela převzatý ze zdroje [23], nebo zda došlo k nějaké jeho 

modifikaci/vylepšení. 

* Srovnání s konkurenčními řešeními (část 4.3) by mělo být podrobnější (detailní rozbor 

jednotlivých možností a způsobů jejich užití) a bylo by též vhodné, kdyby bylo provedeno 

srovnání výkonosti (aby výkonnostní data uvedená v části 4.1 získala nějakou relevanci). 
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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    

* Pěkný návrh rozdělení obrazovek aplikace do funkčních vrstev + snaha o zjednodušení 

tvorby hry jednoduchým propojováním prvků (vztahy mezi obrazovkami, „automatické“ 

reakce na vstup uživatele) + koncept virtuálních joysticků + univerzální způsob načítání a 

ukládání „levelů“. 

* Na druhou stranu je zvláštní návrh správců scény: (a) každý správce (např. octree) obsahuje 

kromě své datové struktury i lineární seznamy všech objektů, (b) ne zcela vhodné rozdělení 

funkcí do tříd – části práce s octree jsou v obecném správci scény, (c) také chybí nějaké 

zastřešení celé scény – aplikace si musí držet odkazy na všechny správce scén a ručně je 

obhospodařovat. 

* Celkově, přestože je v některých částech knihovna navržena pro velmi snadné použití, jiné 

části jsou v tomto smyslu relativně nedotažené, což vede k velkému copy&paste kopírování 

kódu v aplikacích (a mezi aplikacemi). 

* Plné využívání možností XNA (např. generování bounding boxů je provedeno zcela správně 

rozšířením Content Pipeline). 

* Přestože celkově jsou zdrojové kódy dobře zdokumentovány a komentovány, najde se 

v nich i netriviální množství metod, které žádný komentář ani dokumentaci nemají. 

* Aplikace (knihovna) během testování sice ani jednou nespadla, ale ne vždy se chovala 

přesně tak, jak by měla (tj. knihovna obsahuje několik zřejmých „bugů“).   

 

Celkové hodnocení Velmi dobře 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 25. ledna 2012 Podpis 
 


