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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 x                       

Splnění zadání       x             

Rozsah práce… textová i implementační část, zohlednění náročnosti       x             

Komentář Práce se zabývá návrhem deskové hry a optimalizací jejích pravidel. Zadání 

považuji za velmi obtížné, neboť z kombinatorického hlediska je nutné pracovat s 

obrovským prostorem stavů. Autor se ovšem o zvládnutí zadání pokusil metodicky 

správným směrem – využil znalostí z maticových her a identifikoval správné parametry 

úlohy, které dále analyzoval. Autor provedl simulace hry s různými variantami pravidel a 

určil klíčové parametry tak, aby byl herní zážitek co nejlepší. 

 

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace             x       

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu       x             

Analýza x                   

Vývojová dokumentace       x             

Uživatelská dokumentace       x             

Komentář V práci se vyskytuje řada vyjádření, která spíše připomínají poznámky než 

souvislý text. Některé definice a tvrzení pouze představují předpoklady, ale nikoli 

definovaný pojem či obsah tvrzení. Samotný odborný obsah práce je zajímavý a je z 

vědeckého hlediska správně uchopený, ale prezentace věcný obsah do značné míry 

překrývá nejasnostmi způsobenými formální nedokonalostí textu. 

 

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie       x             

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování       x             

Stabilita implementace       x             

Komentář Implementační část práce slouží k simulaci hry podle daných parametrů a plní 

tak svoji úlohu. 
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Celkové hodnocení Velmi dobře  

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 23. srpna 2016 Podpis 
 


