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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 velice pečlivě rozebral jeden z algoritmů procedurálního generování map 

pro RPG hry, který vhodným způsobem vylepšil a velice výrazným způsobem zrychlil (o 2-3 

řády). Výsledkem je implementace, kterou je možné používat online za běhu hry, cf. původní 

algoritmus, který by musel být použit před vydáním hry, z důvodu časových nároků jeho 

běhu. 

 

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   Práce je psaná podrobně a velice srozumitelně, student vhodně prezentuje 

výsledky zrychlení zejména na počtu hlavních iteračních kroků algoritmu; každé z vylepšení, 

které student navrhl a implementoval, je otestováno zvlášť. 

 

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   Oproti původní implementaci je algoritmus separován do vícero tříd dle jeho 

struktury, které jsou konfigurovatelné – výsledkem je zvýšení flexibility algoritmu, který je 

možný použít (např.) na generování jeskyní, které splňují i uživatelem definované omezující 

podmínky, např. celkové plochy jeskyně či použití specifického počtu specifických místností. 
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Celkové hodnocení Výborně Choose an item. 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Choose an item. 

 

Datum 13. června 2018 Podpis 
 


