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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Porovnání herních platforem Unity a Unreal Engine  
Jméno autora: Martin Čáp 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačové grafiky a interakce 
Vedoucí práce: Ing. David Sedláček Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačové grafiky a interakce, FEL, ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 
Téma je adekvátně náročné pro BP. 
 

 

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. 

 
Zadání je splněno. Rozsah odvedené práce je nad očekávání. 
 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
 
Student pracoval samostatně a kontinuálně po celou dobu práce na projektu, konzultoval průběžně. S postupem práce 
studenta jsem velmi spokojen. 
 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
 
Práce je na velmi dobré úrovni. Student v ní zúročil jak to, co se naučil v průběhu studia, tak informace posbírané v průběhu 
řešení projektu. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
 
Po formální ani jazykové stránce nemám k práci výhrady. Studentovi se vše povedlo skloubit do uceleného českého textu 
včetně terminologie používané ve dvou rozdílných prostředí, což se poslední dobou u BP nevidí. Jedinou drobností snad bylo 
používání výrazu list místo seznam např. při popisu inventáře. 
 
Rozsah implementované práce rozhodně převyšuje jednu BP. Vzhledem k rozsáhlým implementovaným scénám ve dvou 
různých herních systémech by se každá dala brát jako samostatný celek. 
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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. 
 
Zdroje odkazují převážně do dokumentace daných dvou API, což je pochopitelné vzhledem k tématu práce. 
 
 

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. 
 
Závěry přednesené v práci jsou logickým završením zkušeností, které student posbíral v průběhu realizace. Cílem práce 
nebylo kvantifikovat rozdíly v daných systémech, ale popsat jak se liší z programátorského pohledu, což se povedlo. 
 
Otázka: 

 Zkuste prosím zhodnotit, zda fakt, že v Unreal Enginu se používají hodně Blueprinty (binární soubory), nevytváří 
potenciální problémy při synchronizaci projektu v týmu (např. pomocí GITu). 

 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Vzhledem k rozsahu jak implementační, tak textové části práce mohu hodnotit BP pouze nejvyšším stupněm. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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