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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   Fenomén mobilních her je aktuálním hybatelem pokroku mobilních platforem, protože 
uživatelé chytrých telefonů chtějí hrát hry, což vede k posilování a zlepšování HW mobilů. Je dobře, 
že i na MFF UK se tomuto tématu věnujeme. Dle textu se zároveň zdá, že vývojář her na mobilních 
platformách nemá na růžích ustláno a leckdy musí hledat vlastní cesty, jak leckterá omezení obejít. 
Autor práce prokázal, že je schopen úskalí překonat a vymyslet vlastní řešení. Někdy je to řešení 
poněkud těžkopádné, jindy poměrně rozumné a elegantní. Představovaná hra zatím není v ostrém 
veřejném provozu, proto autor zvolil formu vlastního masivního testování, které ukázalo některé 
zajímavé problémy s ukládáním persistentních dat. Celkově je představovaný objem práce 
nadstandarní, textová část výborná, jen mám pochyby u některých technických řešení. 
 
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   Textová část je psaná, na rozdíl od řady jiných prací, srozumitelně a nejsou v ní prakticky 
žádné gramatické chyby, našel jsem pouze jeden překlep. Autor v textu předvádí různé technologie a 
se zdůvodněním vybírá nejvhodnější pro jeho použití. Právě zde je zajímavé pozorovat, jak se vývoj 
her na mobilní platformě liší od normálního vývoje. Snad bych se jen pozastavil u dvou věcí. První je 
obrázek 6.1, kde asi schází nějaká hrana ze stavu validate. Další je poněkud diskutabilní prohlášení 
v kapitole 7.3 o tom, že Java ukládá své proměnné v big-endian. To by asi nebylo na little-endian 
architekturách (x86) přílíš efektivní. 
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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   První technická výtka směřuje ke knihovně Hibernate. Dle mých zkušeností tato knihovna 
způsobuje jen samé problémy. Není proto divu, že pak během testů autor jako jeden z důvodů udává 
právě použití DB. Rozhodně bych transakce neopouštěl, spíše bych se zaměřil na přímé použití DB 
knihovny s využitím připravených SQL dotazů. Další zajímavostí je vícevláknový server. Autor zvolil 
ve svém protokolu funkci tryLock, která je prakticky vždy problémová, až bych řekl cesta do pekel, a 
v daném případě klidně může vést k jevu nazývanému vyhladovění/starvation. Výsledná 
implementace vícevláknového serveru navíc nepřináší prakticky žádné vylepšení, protože podle 
autorem provedených testů začíná mít sériová verze serveru problémy při 2200 připojených klientech, 
zatímco vícevkláknové řešení začíná mít problémy při 2400 klientech. Rovněž tak přeplánování úlohy 
v kapitole 6.4.2 mi přijde zbytečná a nejspíš je vyvolaná zbytečnou snahou usnadnit zamykání, stejně 
se nakonec úlohy provádí seriově. 
 

Celkové hodnocení Výborně (spíše horší) 
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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