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Modulární simulátor tankových bitev 

 
Hodnocení práce: A B C D E F 
  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 
1. Splnění všech bodů zadání       
2. Vhodnost zvolené metody řešení       
3. Členění práce (kapitoly, podkapitoly, odstavce)       
4. Práce s literaturou a její citace       
5. Úroveň jazykového zpracování        
6. Formální úroveň práce       
7. Kvalita zpracování teoretické části       
8. Kvalita zpracování praktické části       
9. Dosažené výsledky práce       
10. Přínos práce a její využití       
11. Spolupráce autora s vedoucím práce       
 
 
Výsledek kontroly plagiátorství:       
Práce byla posouzena z hlediska plagiátorství s výsledkem 3% shodnosti. Shoda se týká pouze částí 
bakalářských prací, které bývají společné (např. prohlášení). Práce není plagiát. 
 
Celkové hodnocení práce:       
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého 
uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
B - velmi dobře. 

V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 
Student se do vypracování bakalářské práce pustil s nadšením a pravidelně konzultoval postup 
práce. Výstupem je simulátor, který nabízí dobrý základ pro vytváření a provozování 
multiplayerových tankových bitev. Simulátor je vytvořen modulárně, takže jej může kdokoliv 
doplnit o nové tanky. Zároveň splňuje nejdůležitější požadavky. 



 

V práci jsou vidět spíš menší formální nedostatky, jako časté využívání 4. a dokonce i 5. úrovně 
kapitol, které by měly být využity spíš zřídka. 
Nejsem si také jistý, zda by začátečník dokázal importovat modely a vytvořit modul dle popisu 
v práci - např. jednotlivé nastavení v editoru scriptu bylo vhodné více popsat. U vytváření modulu 
korby a věže by byl také vhodný podrobnější návod postupu. 
Za vytvořeným simulátorem je nicméně vidět velké množství práce a jedná se o přínos pro 
komunitu. Výhodou také je, že je plánován i budoucí vývoj aplikace, takže práce na simulátoru 
nekončí obhajobou. 
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