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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem diplomové práce byl návrh a implementace počítačové hry pro podporu intuitivního uvažování, a to pro

platformu Android.Zadání bylo průměrně náročné.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce čítá celkem 79 číslovaných tištěných stran (včetně příloh), přičemž samotný text práce bez úvodních

formálních stránek, bez literatury a příloh čítá cca 69 normostran (bez započítání obrázků). Vzhledem k tomu, že
text je proložen obrázky, dosahuje práce průměrného rozsahu.

4. Prezentační úroveň předložené práce 78 b. (C)
 Obsah kapitol je relevantní a student vystihl jeho důležitost. Kapitoly na sebe dobře navazují. Celková

prezentační úroveň technické zprávy je dobrá.
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Po jazykové ani typografické stránce nemám k práci větší výtky.
6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Seznam literatury čítá celkem 54 zdrojů, přičemž většina z nich jsou webové odkazy. Student čerpal také z

odborných monografií.Výtku mám k tomu, že seznam literatury neodpovídá citačním normám, což je dáno zřejmě
použitou šablonou. Dále student uvádí obrazové snímky ze software, které by také bylo vhodné podle normy
citovat. Celkově jsou v práci i pasáže, které jistě nejsou původním dílem studenta a tedy stálo by zato je
odcitovat.

7. Realizační výstup 76 b. (C)
 Realizační výstup práce byl předveden oponentovi. Hra je funkční a její provedení hodnotím jako průměrné.
8. Využitelnost výsledků
 Výstup práce je sice aplikačního charakteru, přesto mohou být postup řešení i výsledky inspirací pro tvorbu

podobných projektů.
9. Otázky k obhajobě
 1. Jak složité by bylo impementovat více vrstev tak, aby skládání prvků bylo přehlednější (např. barevné

odlišení vrstev)?
2. Pro jakou cílovou skupinu je hra určena? Odpovídá tomu vzorek respondentů Vašeho dotazníku? Jaká je

vypovídací hodnota dotazníku?
10. Souhrnné hodnocení 71 b. dobře (C)
 Realizační stránka práce je průměrná, textová zpráva je až na nedostatečné citace také bez výraznějších chyb. Z

tohoto důvodu navrhuji průměrné hodnocení.

 

V Brně dne: 8. června 2015
  .................................
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