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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Práce využívá standardní postupy pro procedurální generování prostředí. Použité techniky jsou demonstrovány

v komplexní a plně funkční hře. 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Množství odvedené práce související se samotnou implementací značně převyšuje požadavky zadání.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Technická zpráva věcně a stručně prezentuje základní principy procedurálního generování. Kapitola Návrh hry

výstižně popisuje herní mechaniky a vlastnosti herního prostředí. Popis implementace je naopak relativně
obsáhlý a v některých případech zbytečně zabíhá do velkých detailů. 

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Slohová úroveň práce je mírně horší. V textu se relativně často opakují slova a některé věty nejsou vhodně

formulovány, což znesnadňuje čitelnost. Práce obsahuje menší množství překlepů a drobných jazykových chyb.
U grafu na obrázku 7.1 chybí popisky os. V textu také nejsou správně použity nezlomitelné mezery.

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Práce cituje menší množství zdrojů. Citované materiály jsou relevantní. Citace jsou v textu vhodně umísťovány.
7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Kvalita realizačního výstupu je na velmi vysoké úrovni. Student implementoval kompletní hru využívající

procedurální generování světa. Součástí realizačního výstupu je také serverová aplikace pro připojení více hráčů
a aplikace umožňující generovat herní mapy.

8. Využitelnost výsledků
 Jde o práci implementačního charakteru.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Student odvedl velké množství práce a samotná kvalita a komplexnost realizačního výstupu výrazně převyšuje

uvedené nedostatky technické zprávy.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 6. června 2019

 Matýšek Michal, Ing.
oponent
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