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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Jedná o obtížnější zadání, které vyžaduje důkladnou analýzu a vyhodnocení existujících řešení využívající mnoho

různých metod, což student velmi dobře zvládl.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání je splněno bez výhrad.
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Technická zpráva obsahuje od úvodu po závěr 56 vysázených stran a tedy přesahuje svým rozsahem obvyklé

rozmezí. Obsah je informačně bohatý a jako celek velmi dobře popisuje zkoumanou problematiku i vlastní řešení.
Větší rozsah je v tomto případě ku prospěchu práce.

4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Technická zpráva má logickou strukturu a v první části i velmi dobrou pochopitelnost pro čtenáře. V druhé části

oceňuji velmi dobrý popis návrhu. Avšak hned následující kapitola s popisem implementace je již méně
srozumitelná, zejména sekce 5.6 "Implementace generátoru", který by mohla být lépe strukturována
a srozumitelnější (obtížný je např. odst. 2 na str. 47).

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Z hlediska formální úpravy je technická zpráva na velmi dobré úrovni. Vytknout lze pouze drobnou typografickou

chybu v použití spojovníku místo pomlčky u zápisu číselných rozsahů (str. 45).
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Seznam literatury obsahuje 20 položek z nichž jsou většina odborné publikace. Všechny položky jsou v textu

odkazovány a je dobře patrný způsob a rozsah jejich použití. Student velmi dobře popsal existující obecné
přístupy ke generování, avšak mohl být důkladnější v průzkumu jejich implementací a spíše než na historická
řešení se mohl více zaměřit na současné projekty, kterých je mnohem více, než student uvádí v kap. 3.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Programovým řešením je knihovna pro procedurální generování struktur typu dungeon a webová aplikace

demonstrující funkce knihovny. Kód je poměrně rozsáhlý (téměř 4000 SLOC), dobře strukturovaný (rozvržení do
tříd, vzory, rozhraní) a komentovaný.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky jsou velmi dobře využitelné v praxi při tvorbě her typu dungeon, a to jak technická zpráva pro dobrý

přehled řešení, tak vlastní implementace pro integraci do dalších projektů.
9. Otázky k obhajobě
 V technické zprávě krátce zmiňujete možnosti využití genetických algoritmů pro generování (str. 6 a 16).

Jak by bylo možné toto použít ve Vašem řešení?
V kapitole o testování nezmiňujete uživatele. Máte již nějakou odezvu od případných uživatelů či komunity?

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Výsledkem bakalářské práce je povedené řešení spíše obtížnějšího téma. Technická zpráva se blíží svou

podrobností spíše diplomové (magisterské) práci a také vlastní implementace je kvalitní. Navrhuji hodnotit práci
stupněm výborně (A).

 

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

  
V Brně dne: 17. srpna 2020

 Rychlý Marek, RNDr., Ph.D.
oponent
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