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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Práci lze charakterizovat jako obtížnější jak z hlediska implementačního, tak z hlediska jejího rozsahu. Student

musel nastudovat API vývojového prostředí herního engine Unity. Na základě získaných znalostí student rozšířil
zmíněné vývojové prostředí o grafický editor pro tvorbu modelu hry skládajícího se z tříd, šablon a atributů,
prostřednictvím kterých jsou popsány jednotlivé objekty hry. Dále pak implementoval překladač, který převede
interní popis dat vytvořený grafickým editorem do podoby srozumitelné prostředím Unity.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Student mimo jiné implementoval možnost programově specifikovat akce a události jednotlivých tříd.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Student rozumně rozčlenil obsah práce do kapitol Herní jádra, Návrh, Implementace a Testování. Vytkl bych

však, že kapitola Herní jádra je krátká a zaobírá se převážně žánry počítačových her. Kapitola Návrh obsahuje
analýzu požadavků, popis některých pojmů a zejména pak implementační detaily vlastní grafické knihovny
určené pro tvorbu grafického editoru. Návrhem řešení se zaobírá okrajově. Kapitola Implementace v některých
případech zabíhá do přílišných detailů (detailní výčty a popisy metod jednotlivých tříd). Kapitoly Návrh a
Implementace pak dohromady představují více než dvě třetiny obsahu práce. Uvítal bych lepší popis teorie a
rozboru podobných řešení (grafické editory, modelování, generátory kódu). Rovněž by bylo vhodné více rozvést
důvody zvoleného návrhu grafického editoru.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Technická zpráva je úhledně vysázená. Obrázky jsou vektorové. V některých případech práce není konzistentní z

hlediska zvýraznění slov (kurzíva, neproporcionální písmo). Po jazykové stránce je práce na dobré úrovni.
Obsahuje pouze občasné překlepy.

6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Student vyhledal dostatečné množství zdrojů. Citace jsou v textu řádně vyznačeny.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizační výstupy hodnotím kladně. Pro tvorbu grafického editoru si student vytvořil vlastní grafickou knihovnu

pro snadnou manipulaci s grafickými prvky.  Model hry lze vytvářet graficky nebo programově s využitím
manažerů starajících se o perzistenci a konzistenci dat. Student umožňuje tvorbu vlastních datových typů
atributů, jejichž použití je řešeno prostřednictvím reflexe. Vytkl bych pouze fakt, že implementovaný metamodel
hry v sobě obsahuje rovněž definici uživatelského rozhraní. Jeho nezávislost na uživatelském rozhraní by
vylepšila jeho znovupoužitelnost a tím i rozšiřitelnost nástroje.

8. Využitelnost výsledků
 Dosažené výsledky usnadní návrh herní logiky a vylepší spolupráci mezi návrhářem a programátorem hry.
9. Otázky k obhajobě
 Používá editor tříd rozmísťovací algoritmus, který dokáže vhodně přeskupit objekty na plátně pro lepší

srozumitelnost jejich vzájemných vazeb? Jaké algoritmy byste případně použil?
Rozveďte způsob vylepšení hromadného zpracování dat prostřednictvím manažerů modelu hry, který
zmiňujete v poslední větě sekce 5.1.

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Práce obsahuje některé nedostatky týkající se prezentace práce. Realizační výstupy jsou nicméně na vysoké

úrovni. Student si dával záležet na detailech. S přihlédnutím na celkovou náročnost práce navrhuji hodnocení 
stupněm A.
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Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 7. června 2018
  .................................
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