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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce považuji za náročnější vzhledem k nutnosti seznámit se s detaily oblasti herních algoritmů. 

 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Všechny body zadání považuji za splněné, kromě části posledního bodu zadání „demonstrate its practical usability when 
multiple users will be simultaneously playing different games against different algorithms“. Této části zadání není věnován 
v práci dostatečný prostor, nemohu tedy posoudit, do jaké míry požadované vyhodnocení proběhlo.  

 

 

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

Co se týče návrhu a implementace specifikované aplikace, po technické stránce student zvolil vyhovující postup. 
Dokumentaci aplikace prezentovanou v textu diplomové práce bych doporučil přestrukturovat do formy lépe 
dokumentující daný návrh, což rozvádím dále v tomto posudku. 
 

 

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. 
Odbornou úroveň práce považuji za vyhovující, nicméně v některých částech práce, speciálně popisu implementace bych 
doporučil text lépe strukturovat. V kapitole 6 například splývají ukázky grafického rozhraní, fragmenty kódu, informace o 
strukturování jednotlivých částí kódu. Z textu je obtížnější získat ucelenou představu o architektuře vytvořeného systému a 
pozici jednotlivých komponent – to vše bylo možné přehledně ilustrovat vhodným UML diagramem. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je přiměřený, stejně jako typografická a jazykové úroveň práce. 
 
Z pohledu softwarového inženýrství bych doporučil jinak strukturovat část návrhu aplikace, například pomocí soupisu 
požadavků, případu užití a návrhu uživatelského rozhraní. Poté bych implementační část práce doporučil strukturovat do 
přehlednějších bloků popisujících architekturu vytvořeného systému, jednotlivé stavební bloky a komponenty systému a 
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způsob nasazení. Kapitola 3 například podle svého názvu slibuje obsahovat návrh daného systému, ale popisuje místo toho 
jednotlivé dostupné technologie na obecné úrovni. Podobných zmatení je v textu více. 
 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Student v práci cituje 41 zdrojů, z nichž přibližně 10 citací jsou články z daného oboru, zbytek jsou odkazy na webové 
stránky. V průběhu čtení diplomové práce jsem nenarazil na porušení citační etiky. 

 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

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. 
 

Práce podle mého názoru splňuje zadání, byť z pohledu standardní dokumentace softwarového díla obsahuje 
několik bodů ke zlepšení, které jsem uvedl v posudku výše.  

 

K práci mám následující otázku: Prosím vysvětlete, jak jste přistoupil následující části zadání: „…demonstrate its 
practical usability when multiple users will be simultaneously playing different games against different 
algorithms“, neboť této části podle mého názoru není v textu diplomové práce věnován dostatečný detail.  

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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