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1. Informace k zadání
 Tato práce je založena na studentově vlastním schváleném zadání a zabývá se transformací originální deskové hry

do počítačové podoby. Práce provádí analýzu původní hry a problémů její transformace do počítačové podoby.
Řeší specifikaci a návrh aplikace a její implementace. Provedený návrh vyhodnocuje a navrhuje řadu dalších
rozšíření.

Práce byla náročná z ohledu získávání údajů o původní hře, její analýzy a návrhu počítačové podoby při zachování
původního charakteru hry a zároveň s ústupky pro její větší použitelnost v této podobě.

Zadání nebylo zcela splněno, protože implementace nebyla dokončena. Bod 4 a 5 byl ale částečně splněn při
využití navrženého modelu hry.

2. Práce s literaturou
 Student aktivně vyhledával informace a informační zdroje v papírové a elektronické podobě a samostatně s nimi

pracoval. Přestože použitých zdrojů není mnoho, všechny důležité aspekty práce jsou jimi podloženy.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 V průběhu celého řešení byl student aktivní. Pravidelně konzultoval nejen v dohodnutých termínech, ale i na vlastní

žádost, kdy na konzultace chodil připraven, nadnášel při nich problémy se kterými se při práci setkal a přicházel s
vlastními návrhy. Konzultoval i formou elektronické komunikace.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena až před odevzdáním, její finální podoba byla ale několikrát konzultována, přičemž

připomínky student vždy do práce zapracoval.
5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení dobře (C)
 Student pracoval na vlastním schváleném zadání. Během řešení přistupoval student k práci aktivně. Průběžně na

ní pracoval a své pokroky pravidelně konzultoval. Rovněž sám aktivně vyhledával konzultace při řešení problémů a
rozvíjení práce do nových směrů. Udržoval s vedoucím stálý kontakt. Přestože nebyl příliš úspěšný při
implementaci, svědomitě v souladu s dostupnými možnostmi usiloval o dokončení práce a splnění co největší části
zadání. Aktivně vyhledával informační zdroje v různých formách a pracoval s nimi. Výslednou podobu práce
několikrát konzultoval a připomínky ihned zapracovával. Z těchto důvodů navrhuji hodnocení stupněm C.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2016
.................................
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