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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:

1.    Náročnost a další
komentář k zadání

1=mimořádně náročné zadání,
2=náročnější zadání,
3=průměrně náročné zadání,
4=lehčí, ale ještě dostatečně náročné zadání,
5=nedostatečně náročné zadání

Popis kritéria:
Podrobněji charakterizujte diplomovou (bakalářskou) práci a její případné návaznosti na předchozí nebo běžící projekty. Dále posuďte, čím je zadání této ZP náročné. (U obtížnější
ZP lze dále tolerovat některé nedostatky, které by u ZP standardní obtížnosti tolerovány nebyly; a naopak u jednoduché ZP mohou být zjištěné nedostatky hodnoceny přísněji.)

Komentář:
Na hře v jednom okně s jednoduchou animací jistě není nic zvlášť náročného, ale student (1) se musel seznámit s
problematikou didaktických her (2) musel vymyslet způsob, jak jednoduše a srozumitelně znázornit poměrně obtížnou látku
(3) musel zvolit vhodnou pozitivní i negativní motivaci (hra má žáka bavit, ale současně ho nutit k co nejlepšímu výkonu).
Nejde tedy jen o to, že řešitel napsal jednoduchou aplikaci podle zadání.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

2.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP splňuje zadání. V komentáři uveďte body zadání, které nebyly zcela splněny, případně rozšíření ZP oproti původnímu zadání. Nebylo-li zadání zcela
splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Komentář:
bez výhrad
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

3.    Rozsah písemné zprávy 1=splňuje požadavky,
2=splňuje požadavky s menšími výhradami,
3=splňuje požadavky s většími výhradami,
4=nesplňuje požadavky

Popis kritéria:
Porovnejte rozsah předložené písemné zprávy s požadovaným rozsahem, viz Směrnice děkana č. 9/2011, článek 3. Pro hodnocení ZP je také důležité, zda všechny části písemné
zprávy jsou informačně bohaté a pro práci nezbytné. Text ZP by neměl obsahovat zbytečné části.

Komentář:
Rozsah 36 stránek textu splňuje požadavky na BP. Řešitel také napsal hodnotnou uživatelskou příručku v rozsahu 5 stránek. V
příručce postrádám aspoň stručnou zmínku o instalaci programu (ta je ovšem triviální). Kapitola o výukovém softwaru
tematicky poněkud přesahuje zadání.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Věcná a logická úroveň
práce

77 (C)

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti
jednotlivých kapitol a pochopitelnost textu pro čtenáře.



Komentář:
Věcně je BP převážně v pořádku (nepřesnosti jsem zaznamenal spíš v didaktických tématech, kde je řešitel laik). BP je až na
výjimky stručná a srozumitelná, logicky strukturovaná, navazuje. Konkrétní nedostatky a připomínky: (1) Některé věty jsou
nekonkrétní a obsahově plytké (str. 35: "Z tohoto důvodu autor práce prostudoval velké množství materiálu o TCP/IP,
počítačových sítích, didaktických hrách, návrhu aplikací a UML, programovacím jazyku C# a hlavně o detailech protokolu
TCP." -- to vše snad musí zvládnout každý bakalář v oboru SI), jiné až zmatené (str. 6: "Kvalitních učebnic s touto tématikou je
nedostatek a nedosahují potřebných kvalit." -- tj. kvalitní učebnice nedosahují kvalit?) (2) Řešiteli se pletou pojmy "vzdělání",
"vzdělávání", "vzdělanost". Např. na str. 8 název kapitoly "Nástroje moderního vzdělání" není výstižný (a) jde o vzdělávání,
nikoli o vzdělání, (b) jsou i jiné nástroje moderního vzdělávání než jen výukový software -- zpravidla vázané na moderní
metody a formy výuky (projekty, týmy, fyzikální aj. pokusy, problémové vyučování, brainstorming, nástroje na vydávání
školních časopisů nebo tvorbu školních webů, žákovské divadlo atd.) (3) Odstavec 2.3.5 o didaktických počítačových hrách
zpracoaný podle Dostála příliš zdůrazňuje rozvoj osobnosti, ale vůbec nehovoří o didaktickém významu her -- v rozporu s tím,
co řešitel ve své BP prakticky předvádí! Celá kapitola (3 str. textu) nebyla požadována v zadání a z větší části míjí téma
(úkolem bylo udělat _didaktickou_hru_ a ne rozebírat, jaké jsou různé druhy výukového softwaru). (4) Naproti tomu kapitolu
o tcp/ip a konkrétně o tcp považuji na základě vlastních letitých zkušeností za užitečnou zejména pro učitele, kteří mají téma
tcp/ip vyučovat a vědí o tom jen velmi málo. (5) Vývoj projektu není dokumentován ani základními diagramy. To, že UCD by
byl triviální a proto i nadbytečný, neznamená, že jiné diagramy UML v práci být nemají. Postrádám zejména konceptuální
model a návrhový diagram tříd. Možná by neškodil ani nějaký model chování. (5) Kapitola o testování (str. 33) je až příliš
stručná.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

5.    Formální úroveň práce 88 (B)
Popis kritéria:
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 9/2011, článek 3.

Komentář:
BP je přehledná, formální zápisy snad ani neobsahuje, typografické a pravopisné chyby nijak zásadně nesnižují hodnotu
práce. Konkrétně jsem zaznamenal tyto chyby: str. ix: "aplication" anglicky má být double-p; str. 3: předložka "v" na konci
řádku; str. 5, 6: předložka "z" na konci řádku; str. 7: předložka "k" na konci řádku; str. 8: "dněšního", "žádným výukový
softwarem"; str. 11: chybí obr. 2.2; str. 17: "Navázaní"; str. 25: "interktivní"; str. 28: předložka "k" na konci řádku; str. 32:
"Ing. Pavelem Štěpánem".
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Práce se zdroji 100 (A)
Popis kritéria:
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení ZP. Charakterizujte výběr studijních pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní
zdroje nebo zda se pokoušel řešit již vyřešené problémy. 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.

Komentář:
Řešitel si sám aktivně vyhledal většinu zdrojů celkem 10 titulů. Všechny zdroje jsou relevantní. Řeštel neřeší vyřešené
problémy a správně odlišuje vlastní přínos k řešení, v zásadě dodržuje pravidla citační etiky, normy a zákony. Bibl. záznamy
jsou úplné a formálně správné.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

7.    Hodnocení výsledků,
publikační výstupy a
ocenění

88 (B)

Popis kritéria:
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků ZP, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení,
apod. Případně také zhodnoťte, zda software nebo zdrojové texty, které nevytvořil sám student, byly v ZP použity v souladu s licenčními podmínkami a autorským právem.
Popište případnou publikační činnost a získaná ocenění související s řešením této ZP.

Komentář:
Přednosti: (1) hra se příjemně hraje (2) přísloví jsou vtipná (3) zdrojové programy jsou dobře komentované. Nedostatky: (1)
hra nesimuluje navázání a rozvázání spojení (ani náznakem) (2) lepší by bylo úvodní okno a pak přehlednější okno hry;
přepínání mezi češtinou a angličtinou je navíc proti zadání a zřejmě nemůže být využito (protože hra je určena pro česká
gymnázia podle požadavků RVP-G) (3) C# -- pracná, nejistá přenositelnost pod linux (zejména přenos GUI založeného na
Windows Form pod Mono bývá problematický) (4) rozsah programu ve stovkách řádků zdrojového kódu je na BP nevelký.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - nehodnotí se

8.    Komentář o využitelnosti
výsledků

Popis kritéria:
Uveďte, zda hlavní výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky a/nebo přinášející zcela nové poznatky. Uveďte možnosti využití výsledků ZP v praxi.

Komentář:
Hra byla vyzkoušena ve výuce na gymnáziu a je dokonale využitelná.To je asi NEJVĚTŠÍ PŘEDNOST předložené BP.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:



9.    Aktivita a samostatnost
studenta v průběhu řešení

9a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
9b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na konzultace dostatečně připraven (9a).
Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (9b).

Komentář:
Řešitel celkově působí nejistým dojmem, neustále o všem pochybuje a váhá, bez předchozí domluvy se radí snad s každým,
koho na katedře potká, a citáty z rozhovorů pak uvádí v BP. Asi je to povahový rys a řešitel za to nemůže (sám jsem taky
takový). Po mnoha měsících váhání pak začal programovat a k mému překvapení vytvořil celkem samostaně výbornou
didaktickou pomůcku, která se osvědčila ve výuce.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

10. Celkové hodnocení 80 (B)
Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP studenta, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení
v předchozích jednotlivých kritériích 1 až 9.

Text hodnocení:
Zadání nebylo mimořádně náročné a řešení splňuje, ale nijak výrazně nepřekračuje požadavky. Výsledkem BP je výborně
použitelná didaktická hra. To podle mého názoru převažuje nad drobnými nedokonalostmi programu a nad drobnými
nedostatky v textu BP.

Podpis vedoucího práce:


