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POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Jádro systému pro vývoj MMORPG her - uživatelské rozhraní 

Jméno autora: Lukáš Vilím 

Typ práce: bakalářská 

Fakulta/ústav: Fakulta informačních technologií (FIT) 

Katedra/ústav: (1801R040) Softwarové inženýrství (bakalářský) 

Oponent práce: Pechman Jiří 

Pracoviště oponenta práce: podnikatel 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Původní záměr by spadal do kategorie velmi náročné práce. Autor sám přiznává, že se jedná o přípíš velký koncept a zadání 

pak sužuje. I tak se jedná o náročnou práci. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Práce splňuje zadání v dannem ramci. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Uvedený postup považuji za správný. Používá standardních postupů řešení a dobře zdůvodňuje řešení. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Práce využívá standardních zdrojů a řešení. V některých funkcích využívá hlubších znalostí a možností zvoleného řešení. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je rozsahově nadprůměrná. Po stránce jazykové bych vytknul možná trochu neobratné popisy funkčnosti 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 

pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 

vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi a normami. 
Nemám výhrady. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Práci hodnotím nadprůměrně obsahem i zpracováním. Student mi předvedl velmi pěknou ukázku svého řešení spojenou 

s velmi dobrou slovní prezentací. Ukazující velký zájem o danou problematiku a také hlubokou znalost. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 10.6.2015     Podpis:  Ing. Jiří Pechman  


