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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   Zdrojové kódy práce mají přes 500 kB v jazyce C#, čili to je na implementační 

bakalářsou práci spíše nadstandardní. Autor také od minulé verze vytvořil a jako součást textu 

práce přiložil velmi rozsáhlou (několik desítek stran) uživatelskou příručku, která se zabývá 

výukou programování pomocí jím vytvořené „hry“. 

Jako velmi přinosné hodnotím (nad rámec očekávání u bakalářské práce), že autor svoji práci 

experimentálně používal při reálné výuce na kroužku programování, a práci dál posunul dle 

získaných zkušeností. 

 

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   Autor od minulé verze velmi zapracoval na zlepšení textové části práce. V nyní 

odevzdané verzi je daleko lépe zpracována analytická část práce, kde se nyní autor opravdu 

zevrubně zabývá možnými přistupy k implementaci jednotlivých celků práce a již 

uvěřitelným způsobem argumentuje, proč jsou jím zvolená řešení nejvhodnější. Autor také 

vylešil vývojovou dokumentaci, která nyní již dostatečně přehledná a podpořená i dobře 

provedenými dokumentačními komentáři. Součástí práce je nyní i výše zmíněná uživatelská 

dokumentace. Slabou stránkou práce se jazyková a typografická úroveň – práce stále i přes 

mnohá upozornění obsahuje množství překlepů a gramatických chyb, a je též znát trochu 

slabší vyjadřovací úroveň autora – text sice jako celek dává smysl, ale jednotlivé věty jsou 

částo zvláštně konstruované, a nečtou se snadno. 
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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   Od minulé verze autor zapracoval i na implementační části, kterou po všech 

stránkách vylepšil (resp. lépe v textu práce vyargumentoval, proč je jím zvolené řešení 

vhodné). Celkově myslím, že kvalita kódu odpovídá běžným očekáváním na implementační 

bakalářskou prácí. Slabou stránkou je bohužel opět stabilita aplikace – i přes upozornění na 

potřebu feature freeze autor práci neustále vylepšuje, a „zdokonaluje“, což ovšem vede 

k tomu, že nedostatečně odlaďuje každou „releasnutou“ verzi – i verze odevzdaná opět 

v některých situacích padá. 

 

Celkové hodnocení Velmi dobře Choose an item. 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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