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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Řešitel implementoval 2D mobilní hru s využitím enginu Unity. Práce vyžadovala studium vlastností enginu,

vykreslovacího řetězce, fyzikálního systému, skriptovacího frameworku a dalších komponent.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce obsahuje přibližně 26 normostran čistého textu a řadu doprovodných obrázků a schémat. Rozsah

technické zprávy tímto splňuje minimální požadavky. Některé sekce v textu jsou obecně velmi stručné, například
sekce Historie mobilních her představuje jeden odstavec o šesti řádcích a zmiňuje jednu konkrétní mobilní hru.
O historii dané tématiky se tedy čtenář moc informací nedozví a je otázkou, zda by taková sekce v textu vůbec
měla být.

4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Logická struktura technické zprávy je standardní. Úvodní kapitola popisuje obecné vlastnosti vývoje mobilních

her z hlediska herního designu a technologií. Následuje kapitola Návrh, která prezentuje vlastnosti vyvíjené hry.
Návrh softwaru jako takový však chybí. Popis implementace je pak strohý a mírně neodborný. Obsahuje základní
informace o jednotlivých herních prvcích a mechanikách. Pro čtenáře, který nezná použitý herní engine, může být
tato kapitola složitější na pochopení z důvodu chybějícího kontextu. Chybí zde určitý úvod do problematiky
a definice základních pojmů souvisejících s architekturou enginu (například definice pojmů scéna, herní objekt,
komponenta atp.). Závěrečné zhodnocení je pak opět velmi stručné a neformální. 

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Práce je psána ve slovenském jazyce. V textu se občas vyskytují překlepy. Typografická úprava textu je na

dobré úrovni.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Citované zdroje jsou relevantní a aktuální. Seznam publikací obsahuje převážně řadu online referencí na

technické návody, specifikace a dokumentace použitých technologií. Umisťování referencí není v některých
případech ideální. Odkazy na související literaturu jsou například často umístěny až na závěr odstavce či závěr
sekce. V řadě případů je lepší referenci umístit hned na začátek odstavce nebo sekce, kde je v textu přímo
uvedena zmínka o daném literárním zdroji a autorovi. 

7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Hra je plně funkční, avšak vyžaduje další ladění především v oblasti ovládání, jak sám řešitel uvádí v závěru

práce. Zdrojové texty nejsou komentované. Bylo by vhodné doplnit komentáře alespoň pro veřejné členy tříd.
Struktura Unity projektu je pak mírně nepřehledná. Zdrojové kódy v jazyce C# by bylo vhodné refaktorovat.

8. Využitelnost výsledků
 Jde o práci kompilačního charakteru.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Realizační výstup je plně funkční a zadání bylo splněno. Celkově jde o dobrou práci. Hodnocení negativně

ovlivňují především uvedené nedostatky v technické zprávě. Dokončit hru do finální podoby je obecně komplexní
záležitost. Proto hodnotím stupněm C.

 

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