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1. Assignment complexity more demanding assignment
 Student prostudoval význam pojmu gamifikace a jeho využití ve výuce. Provedl průzkum existujících výukových

aplikací využívajících prvky gamifikace. Na základě průzkumu navrhl mobilní hru určenou pro výuku matematiky
vhodnou pro žáky prvního stupně základní školy. Student musel analyzovat požadavky zmíněné cílové skupiny
uživatelů a určit vhodnou obtížnost hry. Implementovaná hra je multiplatformní, využívá herní engine Unity.
Student musel provést testování na odlišných zařízeních.

2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 
3. Length of technical report almost in minimum requirements
 Dokument obsahuje méně než 40 normostran. Uvedené informace jsou nicméně dostačující pro pochopení dané

problematiky. Oceňuji rovněž snahu studenta psát v anglickém jazyce.
4. Presentation level of technical report 85 p. (B)
 Student práci rozdělil do vhodně navazujících kapitol. Oceňuji popis teoretické části, kterou student

koresponduje s dostatečným počtem zdrojů. V praktické části práce bych naopak vytkl, že myšlenka výsledné
hry je čtenáři skryta až do kapitoly Implementace.

5. Formal aspects of technical report 85 p. (B)
 Práce je úhledně vysázená. Vytkl bych však chybné formátování čísel referencí a formát citací. Student se rovněž

z textu neodkazuje na obrázky. Anglické vyjadřování je na dobré úrovni, nicméně obsahuje některé jazykové
nedostatky (např. chybějící čárky, nevhodné členy, větný slovosled). Místy se student vyjadřuje neformálně,
zdůrazňuje osobní názory, a práce tak místy působí více jako úvaha.

6. Literature usage 90 p. (A)
 Práce s literaturou je na velmi dobré úrovni. Student citoval značné množství relevantních zdrojů z různých

oblastí. Vytkl bych zejména nevhodný formát citací online zdrojů.
7. Implementation results 95 p. (A)
 Výsledná hra je dobře hratelná. Ovládání a cíl lze pochopit z cvičného kola hry. Hráč tedy nemusí zbytečně

studovat dlouhý manuál. V některých situacích hra obsahuje neintuitivní řešení jejích fyzikálních vlastností (posun
plošiny s postavou, pád objektu na postavu).

8. Utilizability of results
 Aplikace je využitelná pro interaktivní výuku matematiky pro žáky prvního stupně základní školy. V případě

záměny výukových úkolů (například za logické rébusy) by hru bylo možné rozšířit i mezi hráče jiných věkových
kategorií.

9. Questions for defence
 Bylo by možné hru rozšířit o možnost soupeření mezi uživateli (např. porovnávání rychlosti plnění úkolů, žebříčky

nejlepších)? Jakým způsobem byste to řešil?
10. Total assessment 90 p. excellent (A)
 Bakalářská práce splňuje požadavky. Výše zmíněné nedostatky nejsou závažné a jsou vyváženy kvalitním

realizačním výstupem, který je využitelný v oblasti interaktivní výuky. Oceňuji rovněž volbu anglického jazyka pro
psaní technické zprávy. Navrhuji hodnocení stupněm A.
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