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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    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 dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Cílem práce bylo analyzovat, navrhnout a implementovat herní aplikaci v Unity určenou pro tvorbu sociálních prvků tréninku
kognitivních funkcí. Navrhovaný systém měl obsahovat animované počítačem ovládané postavy (NPC) dvou typů (obyčejné a
hlavní), modul pro hledání cesty grafem, modul pro správu NPC, modul pro správu scénářů a dílčích úkolů. Práce měla dále
zahrnovat ukázku využití modulů ve dvou scénách: venkovní a vnitřní.
Student plně splnil požadované zadání práce a vytvořil systém obsahující všechny požadované prvky, včetně ukázek ve dvou
typech prostředí i s ukázkou jejich vzájemného propojení.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 96 (A)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále 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. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Po formální stránce splňuje diplomová práce požadovanou formu. Text práce obsahuje 72 stran textu, včetně referencí a
příloh. Student hlavní část textu práce rozděluje do 4 hlavních kapitol na Cíle, Analýzu, Návrh a Realizaci. Obsah jednotlivých
kapitol je přiměřený a logicky navazuje. Student jasně a přehledně popisuje jednotlivé kroky, které student učinil během
příprav a následné realizace SW řešení. Autor práce si v rámci analýzy řešeného problému poradil i s tématem využití
takzvaných 'serious games' v edukaci a kognitivním tréninku a analyzoval několik již existující řešení tvorby a správy NPC.
Další kapitola představuje návrh technické řešení systému a jeho závislostí, kde autor přehledně definoval třídy jednotlivých
modulů. V kapitole o realizaci pak popisuje již samotný projekt realizován prostřednictvím SW Unity a ukázkové herní
aplikace nazvané CogIslands. Přílohy obsahují uživatelskou příručku pro ovládání herní aplikace i pro použití jednotlivých
nástrojů editoru s rozdělením na jednotlivé moduly.
Po gramatické stránce obsahuje práce jen minimální počet chyb a je dobře čitelná. Použité literární zdroje jsou adekvátně
zvoleny a v práci řádně citovány a uvedeny v seznamu literatury. Student v práci využívá také volně dostupné SW zdroje v
souladu s uvedenými licenčními podmínkami. To samozřejmě silně limituje výběr použitelných modelů a textur a v některých
případech působí ve vývoji určité komplikace, které student v práci sám popisuje.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 90 (A)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů



Komentář:
Výsledný SW splňuje požadavky stanovené školitelem práce.  Ukázkové hry CogIslands mají jisté nedostatky související
zejména s vizuálním provedením (např. rozhovory nejsou čitelné z menší vzdálenosti, barva písma není vždy kontrastní,
ovládání hry a směr navigace nejsou vždy zcela intuitivní). Přesto hry dostatečně reprezentují funkcionalitu, kterou vytvořené
herní moduly zabezpečují. Důsledkem použití volně dostupných herních prvků je jednak různorodost ve kvalitě ukázkových
scén i opakované využití stejných textur a modelů. Tato vizuální stránka však nemá žádný zásadní vliv na kvalitu práce, jelikož
její podstata spočívá zejména ve funkcionalitě připravených modulů. Zdrojová data samotných herních modulů označená
jako ‚Psycore‘ (v rozporu s názvem ScannCore navrhnutým v textu práce) zcela odpovídají zadání.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

98 (A)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Navrhnuté technické řešení a jeho realizaci bude dle mého názoru možné aplikovat při tvorbě sociálních prvků virtuálních
scén určených pro tréninkové hry připravované na půdě NUDZ pro účely kognitivní remediace pacientů s kognitivním
deficitem.
Autor SW vhodně ošetřil všechny navrhované příklady užití a vytvořil moduly, které umožňují správu NPC několika kategorií
(postav, aut, letadel atd.). Rozdělení NPC na dva základní typy umožňuje tvorbu několik zásadních prvků klíčových pro
kognitivní trénink v prostředí simulujícím reálné životní situace:
1) Tvorbu automaticky generovaných a řízených postav a dalších prvků, které vytváří sociální stránku prostředí města bez
nutnosti jejich složité kontroly.
2) Tvorbu a řízení individualizovatelných NPC se specificky definovaným chováním dle potřeb daného úkolu a modelované
sociální situace zahrnující zejména rozhovor a interakce s hráčem.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 5:

5.    Aktivita a samostatnost
studenta

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

Popis kritéria:
V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na
konzultace dostatečně připraven (5a). Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (5b).

Komentář:
Student pracoval během příprav i realizace práce zcela samostatně. Sám si aktivně dohledával potřebný zdrojový materiál
nad rámec školitelem poskytnuté literatury. Konzultoval se školitelem jak návrh řešení, tak i jednotlivé vývojové varianty
během realizace jednotlivých modulů. Student sám inicioval konzultace, bez nutnosti urgencí školitelem. S ohledem na
neurovědní zaměření školitele sám vyhledával možnost konzultovat práci i s dalšími odborníky. Práci vypracoval zcela
samostatně.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 93 (A)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

Text hodnocení:
Celkově hodnotím práci studenta jako velice kvalitní.
Student ukázal snahu naplnit zadání práce v plném rozsahu i s překonáním případných technických obtíží. Přestože pracoval
samostatně, jednotlivé vývojové verze se školitelem pečlivě a pravidelně konzultoval i s ukázkou možných užití navrhovaných
modulů. Student zanesl veškeré průběžné připomínky školitele a prokázal tak i dobrou schopnost spolupráce se zadavatelem
cílového SW. Sám vytipoval možné komplikace, které by mohli v budoucnu limitovat použití jednotlivých modulů v praxi a
navrhoval jejich řešení.

Podpis vedoucího práce:


