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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   * Rozsah implementační části práce je spíše nadstandardní (přes 700 kB 

zdrojových kódů). 

* Práce obsahuje velmi pěkně provedený ukázkový příklad použití (demo), navíc motivovaný 

průběžným příkladem použitým v práci. 

* Celkově vzniklo dílo plně zapojitelné do nových herních projektů na platformě .NET. 

* Autor se práci průběžně a svědomitě věnoval. Jen je škoda, že si nenechal dostatek času na 

lepší předvedení možností editoru a knihovny na uživatelské úrovni (nedost. dokumentace 

dema, viz níže). 

 

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   * Text se velmi dobře čte, a je podpořen množstvím velmi přehledných obrázků. 

* Motivace a analýza jsou v práci velmi kvalitně provedené. 

* Vývojová dokumentace je též na vysoké úrovni, zvlášť oceňuji velmi dobře provedený 

tutoriál zapojení vzniklé knihovny do nové počítačové hry. 

* Uživatelská dokumentace editoru je velmi stručná a navíc pro ukázku práce nepoužívá 

dodanou demo aplikaci. Demo aplikace navíc bohužel také není detailně zdokumentována.  
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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   * Pěkně provedený návrh a implementace knihovny, které umožňují univerzální 

zapojení do „libovolné“ hry. Dobře je též provedena podpora pro ladění umělé inteligence ve 

hře z editoru vytvořeného jako součást práce. 

* Součástí implementace je i sada unit testů. 

 

Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 13. června 2013 Podpis 
 


