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1. Splnění požadavků zadání.
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit jednoduchý herní engine pro platformu Android. Náročnost
práce hodnotím jako přiměřenou. Zadání bylo splněno.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Text bakalářské práce je logicky strukturován, jednotlivé kapitoly na sebe navazují a tvoří logický
rámec. V textu se objevují občasné překlepy, přičemž formulace týkající se návrhu herního enginu
jsou místy dosti nepřesné. Poznámka k obrázku 4.3 - Bézierova křivka je základem vektorové grafiky
a zde je ilustrovaná dosti nevzhlednou bitmapou.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem práce je herní engine a 4 ilustrační aplikace. Implementovaný fyzikální model je velmi
triviální, v podstatě omezen jen na účinky gravitace. Chybí zde jakákoliv interakce těles. Detekce
kolizí je psána pouze metodou bounding boxu. Připomínku bych měl k sekci 3.10 textu a
odpovídající implementaci - uspávání vykreslovacího vlákna pomocí Thread.Sleep neřeší rozdílnou
rychlost zpracovávání kódu samotného vlákna. Obvykle se tento problém řeší měřením rozdílu
skutečného času.
V textu mi chybí srovnání s existujícími frameworky, motivace pro vývoj vlastního frameworku tak
není zřejmá. Jsou zde srovnány jen vizuální podoby konkrétních implementací ukázkových her.
Herní engine není řešen formou klasické knihovny, ale je modifikován pro konkrétní hru.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny odpovídají řešené problematice. Převzaté části jsou odlišeny od vlastních úvah.

6. Otázky k obhajobě.
Umožňuje Váš herní engine využívat vrstvy (layers) ?
Jakým způsobem řešíte rozdílné velikosti displejů zařízení s OS Android, měníte velikost bitmap, tak
aby odpovídaly konkrétní obrazovce ?

7. Souhrnné hodnocení.
Herní engine je funkční, poskytuje základní možnosti pro tvorbu jednoduchých her. Celkově práci
hodnotím jako velmi dobrou.
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