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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   Cílem práce bylo implementovat interpret jazyka pro popis strategických her nad 
některým z existujících herních enginů. Student zvolil engine Unity, do kterého integroval 
implementaci intepretu jazyka, kde jazyk samotný vycházející z ANML byl parsován 
v ANTLR. Samotná snaha o formalizaci popisu strategických her je velmi ambiciozní a 
student naplnil zadání ve smyslu předvedení, že se tímto směrem lze vydat. Množství 
implementovaných konstruktů je ovšem velmi základní. Stejně tak ukázková strategie je 
minimalistická.  
 
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   Z textu je zřejmé, že tato práce je jedním z prvních pokusů studenta o tvorbu 
delšího souvislého textu v anglickém jazyce. Práce obsahuje velké množství gramatických a 
stylistických chyb. Zřejmé je také časté používání slovníku k hrubému překladu slov bez 
kontextu, kdy vzniklé věty nabývají velmi rozdílného významu - pro čtenáře, který neovládá 
slovanský jazyk tak některé části textu mohou zůstat nesrozumitelné. Struktura textu a 
analýza jsou přeměřené. Chybí obecnější úvaha nad tím, co se vlastně ve strategických hrách 
objevuje za prvky a jak je zachytit. 
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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   Použitý příklad strategické hry nemá dobře rozpoznatelné chování a je těžké 
v některých případech ověřit, zda se opravdu odehrává vše, co má. Vlastní simulace 
negeneruje žádný záznam událostí, což je jeden z nejzákladnějších nutných předpokladů pro 
kontrolu korektnosti simulace. Přez tato úskalí představuje práce netriviální objem 
softwarového inženýřství zahrnující gramatiky a jejich strojové zpracování, herní enginy, 
diskrétní simulace a bohaté grafické uživatelské rozhraní. 
 

Celkové hodnocení Velmi dobře   
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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