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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   Vytvoření gramatiky pro popis obecných real-time strategií (RTS) považuji za 

velmi obtížné, protože do žánru RTS se toho vejde opravdu hodně. Zadání požaduje, aby 

výstupem byla aplikace, ve které lze hrát RTS scénář zapsaný ve vytvořené gramatice. To 

bohužel nebylo zcela splněno, protože v programu lze sice hrát jakýsi scénář, ale ve verzi, 

která je k práci přiložena, se rozhodně nejedná o RTS, protože chybí podpora téměř všech 

běžných RTS mechanik (těžba, stavba jednotek, boj). Řešitel na mou žádost vytvořil 

opravenou verzi. V té těžba a stavba jednotek fungovala, boj ale zůstal v podstatě nefunkční. 

Nutno podotknout, že pro podporu těchto RTS mechanik sice nebylo třeba měnit navrženou 

gramatiku, bylo ale potřeba mírně rozšířit/opravit kód uživatelského rozhraní, aby hráč mohl 

akce provádět a vidět jejich efekt.    

 



2 / 2 

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   Myšlenka práce je zajímavá, je na ní ale vidět, že byla dodělávána velmi narychlo 

a má tak mnohé zásadní nedostatky. Práce neobsahuje přehled existující literatury a/nebo 

existujícího SW řešícího podobný problém, přestože příklady lze snadno nalézt (např. jazyky 

GDL a VGDL pro definici her). Analýza problému je roztroušená napříč textem a věnuje se 

téměř výhradně jen povrchním problémům (např. je řešeno proč použít gramatiku k popisu 

RTS her, ale už nikoliv proč je užita právě taková gramatika, jaká byla zvolena). Vývojová 

dokumentace je kryptická a popisuje jen část systému – naprosto například ignoruje celý kód 

uživatelského rozhraní a implementaci herních mechanik v enginu. Celkově je text práce 

velmi neformální, chaoticky uspořádaný s množstvím dopředných odkazů a je velmi obtížně 

srozumitelný. Text obsahuje nezanedbatelný počet gramatických chyb i překlepů. V práci je 

užit obrázek z Internetu bez uvedení zdroje a bez oprávnění k reprodukci (Obrázek 1.1 je ze 

stránky http://www.yedraw.com/how-to-draw-tank.html). Text popisující navrženou 

gramatiku lze interpretovat tak, že tato gramatika je zcela řešitelovým dílem, přestože se jedná 

o jen mírně upravenou gramatiku plánovacího jazyka ANML (na kterou se ale práce 

odkazuje) – viz Attachment 1. Při důkladném čtení ale lze přiznání cizího autorství gramatiky 

odtušit.   Definice v kapitole 1 jsou velmi neformální a vlastně nic nedefinují.  

 

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   Zcela chybí referenční dokumentace a komentáře pro kód uživatelského rozhraní 

(tj. pro hru vytvořenou v Unity) - jakkoliv se nejedná o velké množství kódu. Referenční 

dokumentaci by prospěla nějaká titulní stránka/rozcestník, kde lze co najít. Bojová mechanika 

se i po intervenci ze strany řešitele chová nepředvídatelně - někdy jednotky zaútočí a bojují, 

mnohem častěji ale boj vůbec neproběhne, přestože se boj zdá být v gramatice korektně 

definován.  

 

Celkové hodnocení Dobře (spíše horší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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