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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:
Zadání patří mezi běžná, co se týče obtížnosti. Všechny části zadání byly splněny.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 70 (C)
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:
Text práce je, co se týče rozsahu, vice než dostatečně dlouhý. Neobsahuje zbytečné části, avšak neosahuje ani vše, co by bylo
potřeba.

Soupis existujících her je velmi bohatý a zajímavý, je znát studentův zájem o tuto problematiku. V oblasti existujících her
umožňujících napojení externí UI (část zadání) není jasné, zda se student zabýval hrami typu Tower defense a zda taková hra
existuje (soupis obsahuje pouze hry jiného typu). Část o používaných algoritmech pro navigaci jednotek po mapě je velmi
povrchní, avšak ve studentově oboru nejspíš dostatečná. Naopak vzhledem k oboru obhajoby mi v práci chybí systematický
přístup k analýze a návrhu. Práce obsahuje kapitolu návrh (a ne analýzu), kde jsou rozebrány vlastnosti prototypu z herního
pohledu, a to včetně odkazů na existující hry (tato část je pěkná). Až poté následuje seznam funkčních a nefunkčních
požadavků a případů užití. To by samo o sobě nevadilo, kdyby už v předchozí části nebyly rozebírány implementační detaily
jako použití pole (a ne jiné datové struktury) v herní mapě. Je znát, že požadavky a případy užití jsou do textu vloženy
"uměle": nedávají moc smysl, na jiné části práce nenavazují a už vůbec nejsou rozebrány nebo zdůvodněny. Příkladem může
být NF1 (konkrétní rozlišení) nebo NF3 (použitý framework): nikde se nedozvíme, proč zrovna takto. Analýza nebo návrh
vůbec neobsahují doménový model (ani důvod, proč chybí), návrhový diagram tříd ani návrh uživatelského rozhraní
(přestože UC9 mluví o návratu do menu, opět bez jakékoli návaznosti na jiné části práce). Testování je zpracováno velmi
pěkně a důkladně.

Co se týče formální stránky práce, vytknout by šlo jazyk: občasné chyby v gramatice nebo zvláští používání velkých písmen.
Občasné chyby lze najít i v typografii (např. strana 47), avšak je znát, že celkově student projevil snahu o hezkou sazbu.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 95 (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:
Hlavní výsledek, prototyp hry a herní skripty, je velmi zdařilý. Software jsem netestoval důkladně, spíše namátkově. Jde o
skutečně hratelnou hru bez známek chyb, rozhraní je intuitivní, hraní je zábavné. Studentem vytvořené herní skripty ("umělá
intelligence") hrají i přes svou jednoduchost obstojně, opět bez známek chyb.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

95 (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:
Přínosem práce je vytvoření skutečně funkční hry, jejíž zábavnost je dvou druhů: při samotném hraní nebo při ladění skriptu,
který následně hraje namísto člověka.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

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

Otázky:
Zabýval jste se otázkou, zda existují nějaké hry typu Tower defense, které umožňují pomocí skriptů napojení externích
agentů? Jaká je případně odpověď?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 80 (B)

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:
Student vytvořil velmi kvalitní a naprosto funkční a použitelné softwarové dílo. Kdyby bakalářská práce sestávala jen z něj,
neváhal bych hodnotit stupněm A. Text práce však již tak kvalitní není a pro obor softwarové inženýrství vykazuje veliké
nedostatky (absence systematického přístupu k analyze a návrhu).

Podpis oponenta práce:


