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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Jedná se o standardně obtížné zadání.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Všechny body zadání byly splněny s výhradou k bodu zadání č. 3. Výsledná aplikace není kompletní, některé

dostupné prvky nabídky menu nejsou funkční. S přihlédnutím k faktu, že práce je orientována spíše směrem
návrhu aplikace a grafického uživatelského rozhraní lze tento nedostatek tolerovat.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.

4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Technická zpráva je členěna do pěti kapitol, které na sebe logicky navazují. Rozsah kapitol je přiměřený jejich

významnosti vzhledem k řešení. Z hlediska úpravy textu vytýkám pouze následující:

Některé věty jsou nejasně formulované, např. v odstavci 1.1.4.1 se jedná o větu "Boje jsou prováděny
mezi hráči mezi všemi zúčastněnými hráči."
V rovnici 1.2 se nachází proměnná k, která není vysvětlena v příslušející tabulce 1.5, ve které naopak
přebývá vysvětlení proměnné m, jedná se tedy pravděpodobně o překlep.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Lze konstatovat, že formální úprava technické zprávy je relativně přijatelná. Přesto byly shledány drobné

nedostatky:

V textu zprávy se místy objevují překlepy.
V úvodu podsekce 3.2.2 se v textu vyskytují dva odkazy na zdroje, které se zřejmě nepodařilo správně
vysázet, v textu se objevuje hlášení "Chyba! Nenalezen zdroj odkazů".
Závěr podsekce 3.2.2 obsahuje téměř tři strany po sobě následujících ilustrací.
V úvodu sekce 4.1 se v textu za odkazem na obrázek nachází také název odkazovaného obrázku,
zatímco za ostatními odkazy tomu tak není, což působí nejednotným dojmem.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Autor využívá převážně online zdrojů, většina zdrojů souvisí s implementací realizačního výstupu a návrhovými

vzory, kterých práce využívá. Formát některých citací neodpovídá citačním zvyklostem.

7. Realizační výstup 60 b. (D)
 Realizačním výstupem je počítačová verze deskové hry Murbach. Aplikace lze považovat spíše za demonstraci

navrženého uživatelského rozhraní, protože některé funkce z nabídky menu nejsou přístupné.

8. Využitelnost výsledků
 Realizačním výstupem je počítačová verze deskové hry Murbach. V současné době není využitelnost výstupu

příliš vysoká. Lepšímu uplatnění by prospělo dokončení implementace některých funkcí a zapracování některých
rozšíření, které autor sám zmiňuje v technické zprávě. Zejména nemožnost editace herních map je limitující.
Z hlediska výzkumného by jistě bylo zajímavé navrhnout rozhraní pro uživatelskou implementaci umělé
inteligence a aplikaci o toto rozhraní rozšířit, o čemž se autor rovněž zmiňuje v textu technické zprávy.
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9. Otázky k obhajobě
 Jakým způsobem jste navrhnul hodnotu 1/4 pro koeficient hodnocení úrovně měst z tabulky 1.4?

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Výsledný dojem kazí především nedostatky realizačního výstupu, navrhuji tedy souhrnné hodnocení stupněm C.

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2016
  .................................
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