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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:
Zadání shledávám náročnější především z důvodu kombinace datových, grafických i zvukových částí, řešení spojení více
uživatelů do jediné hry, synchronizaci jejich akcí a vyřešení AI pro hru jednoho hráče.
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:
Součástí zadání bylo vytvoření dokumentace implementace, programátorské dokumentace a uživatelské dokumentace. Ani
jeden z těchto bodů není v práci splněn, a to ani v písemné zprávě, ani na přiloženém CD nebo ve zdrojových kódech
aplikace. Také popis vybraných existujících her nepovažuji za analýzu jejich implementace, jak bylo požadováno v zadání
práce. Podobně pak také s databázovým modelem.
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:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části.

Komentář:
Rozsah písemné zprávy splňuje požadavky.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Věcná a logická úroveň
práce

60 (D)

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:
Z analýzy nevyplývá, že se jedná o popis autorem vymýšlené hry a nikoli analýzu obecných principů CCG, jak by mohlo
vypadat z nadpisu kapitoly a úvodního textu.
Z analýzy existujících her není učiněn žádný jasný závěr a zhodnocení převzatých mechanismů.
Stručné a nevysvětlené funkční požadavky a nekonkrétní nefunkční požadavky, které pak nelze ověřit ("kvalitní spojení",
"přiměřená odezva").
Kapitola 3.2.1 hovoří o rozšiřitelnosti - jak toto souvisí s uživatelským rozhraním, v jehož kapitole je zařazena?
Práce postrádá vysvětlení celkové architektury aplikace - postrádám rozhodnutí pro webovou aplikaci, vysvětlení napojení
klientské aplikace na serverovou a další důležité části.
Chybí návrh řešení serverové části - strukturu a funkčnost zmiňovaných extensions. Jak je řešeno napojení na databázi - které
třídy se o toto na serveru starají? Jak načítá klient např. obsah uživatelova balíčku?
Databázový model je velmi stručný a nekonkrétní, přestože byl explicitně požadován zadáním práce.
Jednotlivé části aplikace nejsou odděleny žádnými rozhraními a jsou tak pevně svázány s konkrétní implementací. Toto je z
hlediska zmiňované rozšiřitelnosti a obecně objektově orientovaného návrhu nevhodné.
Některé části kapitoly 4 (Implementace) spadají spíše mezi návrhová rozhodnutí - použité frameworky, knihovny a
technologie (Hibernate, ActionScript, Feathers, apod.)
V části 5 (testování) postrádám popis konkrétních uživatelských testů a zhodnocení skutečně provedených testů.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

5.    Formální úroveň práce 85 (B)
Popis kritéria:
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 12/2014, článek 3.

Komentář:
Práce v úvodu postrádá uvedení struktury pro snadnější orientaci.
Diagram 2.3 chybně kombinuje stavové informace a činnosti formou aktivit v diagramu aktivit. Navíc rozhodovací uzly
postrádají podmínku větvení a některé aktivity mají více vstupních hran, což má zcela jiný význam.
Chybí odkazy na některé obrázky (2.5, 2.6, 2.7).
Po jazykové stránce je práce výborná.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Práce se zdroji 75 (C)
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:
Práce využívá relativně malého množství zdrojů. Ty obsahují odborné studie a domovské stránky použitých nástrojů či
technologií.
Mezi zdroji však zásadně chybí jakákoli literatura týkající se návrhu her, objektově-orientované analýzy či návrhu.
V práci jsou vysvětlovány pojmy jako funkční/nefunkční požadavky nebo unit testy bez uvedení jakéhokoli zdroje těchto
definic.
Podobně kapitola zabývající se bezpečností neobsahuje jediný citovaný zdroj, přestože daná pravidla jistě nejsou převratnou
novinkou a vycházejí z různých doporučení či standardů.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

7.    Hodnocení výsledků,
publikační výstupy a
ocenění

80 (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:
Výsledkem práce je funkční prototyp webové hry typu CCG. Samotná struktura implementace by však dle mého názoru
zasloužila výrazné vylepšení z pohledu oddělení jednotlivých komponent a podpory znovupoužitelnosti a rozšiřitelnosti.
Zdrojové kódy také obsahují dokumentaci pouze sporadicky, což výrazně snižuje čitelnost a pochopitelnost kódu. V kódu se
také občas objevují zakomentované a neodstraněné části nepoužívaného kódu.
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:
Výsledkem je zcela nová CCG webová hra, která je nasazena pro testovací účely a je možné na ni čerpat zpětnou vazbu od
uživatelů pro následné vylepšování.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - nehodnotí se

9.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).



Otázky:
Vysvětlete celkovou architekturu aplikace z pohledu jejího nasazení a propojení jednotlivých komponent.
Popište navrženou strukturu balíčků a tříd Vámi implementovaných rozšíření serveru pro Vaši hru.
Vysvětlete, jakým způsobem Vaše hra splňuje požadavek na "kontrolu snahy o podvádění".
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

10. Celkové hodnocení 65 (D)
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:
V rámci této bakalářské práce vznikla zcela nová CCG hra, která je nasazena pro testování. Samotná písemná zpráva však
obsahuje velké množství věcných nedostatků, které nepovažuji za bezvýznamné. Navíc práce nesplnila několik explicitně
vyjmenovaných částí zadání (např. dokumentace, analýza implementace stávajících her či návrh databázového modelu). Z
těchto důvodů navrhuji hodnotit práci podprůměrně, tedy známkou D - uspokojivě.

Podpis oponenta práce:


