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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   Student se zabýval využitím frameworku MonoGame pro tvorbu her typu tower 

defense (TD). Výsledné dílo po technické stránce obsahuje vše potřebné – s grafikem a 

herním designérem by bylo možné vytvořit novou TD hru velice rychle. Kladně hodnotím 

integraci s Lua jazykem, kdy byla vybrána implementace Lua (MoonSharp), kterou je možné 

interaktivně ladit. Framework je také přiměřeně rychlý, kdy zvládá simulovat tisíce jednotek 

interaktivně. K definici herních entit slouží několikero jednoduchých textových 

konfiguračních souborů, jejichž účel je velmi dobře zdokumentován v textu práce. Práci lze 

vytknout strohá prezentace, kterou však nepovažuji za podstatnou, neboť úkolem studenta 

není vytvářet grafický obsah. Rozsahem práce obsahuje přes 900kB zdrojového kódu a 

konfiguračních souborů. 

 

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   Analýza shrnuje žánr TD her, kdy jsou vytipovány požadavky na výsledný 

framework. Tyto požadavky jsou pak implementovány. Velký důraz je kladen na 

dokumentaci, která tvoří hlavní část práce. Tento bod bych vypíchl jako zdařilý, neboť 

student tutoriálovou formou popisuje, jak je možné implementované dílo využít – je možné na 

základě dokumentace začít hru ihned přetvářet; značnou část hry lze navíc naskriptovat.  
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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   Kód aplikace je vhodně dělen do jmenných prostorů. Kde je to možné, lze hru 

upravovat bez zásahu do kódu (definice grafických prvků, herních entit, levelů). Herní 

mechaniky lze plně implementovat v jazyce Lua. Bohužel MonoGame neposkytuje vhodný 

UI framework, který by bylo možné používat bez nutnosti použití Visual Studia. Student však 

úspěšně použil EmptyKeys knihovnu, jejíž integrace zabrala netriviální množství času, což 

není na první pohled patrné. Dílo podporuje také build hry pro Android, v rámci kterého je 

možné definovat různé verze uživatelského rozhraní pro různé typy rozlišení obrazovky. 

Herní simulace je plně deterministická a umožňuje tak tvorbu velice malých replay souborů, 

které lze zpětně přehrát. Přiloženou hru nelze po kompilaci ve Visual Studiu 2015 spustit 

v Debug profilu, funguje pouze Release (pro napravení situace stačí překopírovat několik 

souborů do správného adresáře). 

 

Celkové hodnocení Výborně Choose an item. 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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