
Hodnocení vedoucího závěrečné práce
Student: Martin Sedláček
Vedoucí: práce: Ing. Eliška Šestáková
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Obor: Webové a softwarové inženýrství

Datum vytvoření: 6. 6. 2019

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:
Práce se zabývá implementací prototypu hry Tower Defense umožňujícím napojení externí AI, jež poté hraje místo lidského
hráče. Jednotlivé cíle jsou v úvodu práce definovány a v jejím závěru je zhodnoceno jejich naplnění.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 80 (B)
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:
Celkově text hodnotím jako čtivý a srozumitelný. Zejména oceňuji teoretickou kapitolu 1, která je zpracovaná pečlivě a
čtenáři se tak dostává uceleného souhrnu pro danou problematiku. Chybí mi zde jen část popisující existující řešení využívané
pro generování náhodných map -- nutno však podotknout, že taková rešerše nebyla součástí zadání.

Následující kapitoly jsou psány trochu méně pečlivěji. V kapitole 2 je např. autor nekonzistentní co se týče použitého času --
střídá se zde čas budoucí (hra bude obsahovat) s časem přítomným (nepřátelé disponují). Občas jsou zde k nalezení překlepy
(např. “přídána, zpetne, rozlišní”, str. 29) a hovorovější výrazy (např. "hráč se může realizovat", str. 32). Dále je v této
kapitole kladen větší důraz na návrh logiky hry než na návrh vlastní aplikace -- sekce 2.7--2.9 by mohly být lépe zpracované a
napojené na zbytek textu.

Po typografické stránce shledávám práci velmi dobrou. Námitky bych měla jen k umístění obrázků do textu (str. 9,11,17,22) --
raději bych umisťovala k dolnímu/hornímu okraji stránky. Obdobně u tabulek (viz str. 31,33). Také bych do textu nedávala
obrázek dříve, než je na něj odkaz (např. obrázek 1.4 na str. 13, na který je odkazováno ze str. 14). Lépe (čitelněji) by se také
dle mého názoru dala prezentovat data v tabulkách na str. 55–57.

Po citační stránce shledávám práci v pořádku.

Další (drobné) nedostatky:
- str. 12 “tyto slunce” (správně “tato slunce")
- chybějící čárky ve větě (př. str. 12 “Hlavní měnou, za kterou lze stavět věže nebo ničit hroby(,) jsou slunce"
- pár chyb v mikrotypografii (str. 31, tabulka 2.1 použití spojovníku namísto pomlčky, 20 % zde spíše 20% = dvacetiprocentní
šanci)
- název sekce 1.3 “Hry poskytujících (správně poskytující) napojení umělé inteligence)
- u tabulky 2.4 bych v popisu vysvětlila co znamená zkratka ppf (pro pohodlí čtenáře -- i přes to, že je to v textu a seznamu
zkratek)

Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 100 (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:
Student odvedl velký kus práce. Navrhl a implementoval prototyp (ačkoliv dle mého názoru je to již téměř hotové dílo) hry
typu Tower Defense umožňující napojení externí AI, jež poté hraje místo lidského hráče. Kromě toho též realizoval a
otestoval tři různé umělé inteligence. Prototyp hry též obsahuje generátor náhodných map. Výslednou aplikaci hodnotím
jako velmi povedenou jak po herní tak vizuální stránce.
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:
Výsledkem práce je prototyp hry. Dle mého názoru by bylo zajímavé po jejím dokončení hru zpřístupnit online.
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 pravidelně navštěvoval schůzky, na které byl ve většině případů dobře připraven.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 85 (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:
Vzhledem k náročnosti zadání, zpracování a samostatnosti studenta hodnotím práci známkou B (85). Body strhávám
především za formální zpracování -- vzhledem k oboru studenta bych část věnující se návrhu SW čekala rozsáhlejší.

Podpis vedoucího práce:


