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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Technická zpráva má logickou strukturu. Lepší pochopitelnosti navrženého frameworku by pomohlo lépe

strukturovat hlavní požadavky na cílový framework, nejlépe s odkazem na literaturu pojednávající o principech
tvorby herních frameworků.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Text má dobrou typografickou úroveň a až na pár chyb je jazykově v pořádku. Autor se nevhodně vyjadřuje v 1.

os. mn. čísla, což vede k pocitu, že prezentované dílo je výsledkem týmové práce.
Odlišení názvů her, technik apod. formátováním textu je málo pečlivé - někdy je a někdy není.

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Výběr literatury je vhodný. Formátování některých literárních zdrojů není v souladu s citačními zvyklostmi.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Navržené řešení je po technické i programové stránce na výborné úrovni. Výsledný framework implementuje

grafické efekty zvyšující uživatelskou zkušenost při hraní her, implementuje sice drobné, ale velmi užitečné
podpůrné funkce, a umožňuje tak při tvorbě nových aplikací realizujících deskové hry zaměřit se pouze na
grafické objekty a logiku hry.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledek programového řešení je využitelné pro tvorbu jednoduchých deskových her, které jsou založeny na

hracím plánu a figurkách. Demonstrační modul - hra "Liška a husy" - je plně funkční, příjemně hratelná aplikace.
9. Otázky k obhajobě
 Jaký vliv má velikost obrazovky různých zařízení na hratelnost (orientaci ve scéně, výběr herních prvků

apod.)?
Jak by se musel framework rozšířit, aby bylo možné realizovat složitější hry (Osadníci z Katanu, Dostihy a
sázky apod.)?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Pan Kasper navrhl a realizoval framework pro tvorbu jednoduchých deskových her pro platformu Android. Řešení

umožňuje vytvořit hru pomocí konfiguračního XML souboru struktury hry a herní logiky v jazyce ECMAskript.
Autor se dále zaměřil na realizaci vhodných grafických efektů, které činí výsledné hry graficky zajímavé.
Funkčnost řešení demonstroval na hře "Liška a husy", která je plně funkční a dobře hratelná.

 

V Brně dne: 12. června 2015
  .................................
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