
Komentáře poroty Vánoce 2018 - kategorie A

Popisky řádků

Adam Krabec

Vánoce

Ze začátku jsem nevěděl co mám dělat, musel jsem se kouknout do programu. V bludišti nesbírá dárky. Do domů ani nekoukne a nerozdá dárky. Konec se zvukem byl pěkný.

Mohl  jsi použít podmínku pro reakci na předmět pod Baltíkem.

nelze sbírat dárky

-

Aneta Šavlová

Kapr

Program opět dělal vše za mě. Grafika ušla. Všechny banky proběhly rychle a ani jsem nezaznamenal co se děje.

(prázdné)

(prázdné)

-

Antonín Lukeš

Vánoční přání

Program neměl nápovědu. Grafika slabá. Ze začátku jsem se mohl prokliknout ke konci. 

(prázdné)

(prázdné)

-

Apolena Zvoníková

Vánoce

Program neměl nápovědu. Poslední přelet santy byl divný. Program není dodělaný(mohl by z toho být pěkný program). 

Příběh je nedokončený a nelze se v něm vyznat.

(prázdné)

-

Barbora Duchoňová

Popletená pohádka

Nebyly zde přiloženy zvukové soubory .

Nejsou přiložené zvukové soubory.

chybí zvuk



-

Dalibor Matějek

Vánoce

Program neobsahoval nápovědu. Náhodné rozbalování dárků funguje špatně(občas místo rozbaleného dárku vyčaruje zabalený dárek). 

Na začátku máš nesmyslné rychlosti.

(prázdné)

-

Daniel Dushechkin

Vánoční program

Program dělal vše za mě. Grafika špatná. 

Používej závorky.

(prázdné)

-

Daniel Jirásek

Druhé vánoce

Program měl nápovědu. Nebyla k programu přiložena scéna(musel jsem si ji udělat, abych mohl pokračovat dál). Pěkně udělaný celý program.

Program nelze dokončit, není přiložena scéna „S.00“.

chybí scéna 0

-

Filip Houzim

Sněhulák

Program neobsahoval nápovědu. Komunikace s počítačem proběhne rychle. Vytisknuté heslo neotevře trezor. Nápis ERROR se zobrazí špatně

(prázdné)

(prázdné)

-

Jáchym Racek

Vánoce 2018

Program mi dával instrukce. Občas se instrukce zasekly a dávaly mi úkoly co jsem splnil. Instrukce byly často nejasné a musel jsem se kouknout do programu. Grafika dobrá

Program nemá konec.

(prázdné)

-

Jakub Slavětínský

Vánoční program



Program mi říkal co mám dělat. Pohyb po mapě autem byl dobrý. Občas se mi stalo, že při závěrečném zdobení stromečku se mi program náhle vypl. Krásné interakce, když se přišlo k některé věci

Některé rady jsou chybné, příkazy v nich nefungují.

(prázdné)

-

Jindřich Botek

Cesta králů

Opět jsem nevěděl co mám dělat, musel jsem se kouknout do programu. 

Měla by být přiložená nápověda, pokračování mezerníkem  jsem si musel hledat v programu.

hodil by se návod

-

Jiří Gaku Ziegelheim

hračkotovárna

Program měl nápovědu. V bludišti se po jednom kroku objevil nápis štastné Vánoce takže jsem musel program upravit, aby to nedělal. Program nejde dohrát, když 

se dostane klíč před dveře program nereaguje. Když stoupneme na mědvěda objeví se nápis zkusit znovu, ale ten vypne program. Mazání zdí funguej na pasti, klíč, 

Program se hned po prvním kroku v bludišti ukončí.

nefunguje?

-

Karel Kűhnel

Vánoční program Karel

Program mi dával úkoly. Pěkná grafika.

Chybí nápověda, opakují se stále tytéž věci.

(prázdné)

-

Karel Lhotský

Vánoce 2

Program měl nápovědu. Grafika špatná. 

Máš neukončený cyklus a lze překlikávat mezi oblastmi bez návratu.

(prázdné)

-

Karel Silber

Vánoční příběh s Baltíkem

Program neměl nápovědu. Grafika slabá. 

Nepřehledný program.



(prázdné)

-

Kristýnka Paraniaková, Eliška Haymannnová

Zimní radovánky

Program měl nápovědu. Pěkná grafika. Texty s úkoly zmizely moc rychle takže nešli přečíst. Grafika pěkná. 

(prázdné)

(prázdné)

-

Kryštof Lidman

KLidVanocniPrani

Pěkný a jednoduchý program. Pěkná grafika. 

Přání by mohlo být zasazené do nějakého příběhu.

(prázdné)

-

Kryštof Sichrovský

Stromek

Program měl nápovědu. Grafika ušla.

Skvělý nápad s těmi dárky a ozdobami, jen si ho mohl dát do příběhu.

(prázdné)

-

Lenka Babková, Kateřina Novotná

Vánoce

K programu byla stručná nápověda. Krásný program. Zvuky skvěle dopňují hru. Grafika k programu byla hezká. 

Chválím za zvukový doprovod.

(prázdné)

-

Lucie Klímová

Zima

Texty s úkoly přeběhly moc rychle takže jsem je nestihl přečíst. Program měl nápovědu. 

Skvělý nápad s těmi dárky a ozdobami.

(prázdné)

-

Lukáš Bláha



Nákupy na vánoce

Program mi dával jasné instrukce. Když vejdeme do paneláku můžeme vejít do jakých dveří chceme a scéna zůstává stejná.

Nakupovat by se mohly i ostatní věci.

(prázdné)

-

Lukáš Mára

Vánoční program

Program opět dělal vše za mě. Špatná grafika 

Měl jsi zkracovat kroky a poslední dárek byl prázdný, že se objevilo černé políčko?!

(prázdné)

-

Martin Černý

Vánoční program

Opět jsem nevěděl co mám dělat, musel jsem se kouknout do programu. Když otevírám trezor můžu napsat jakékoli číslo.

V hlavním menu nemáš přerušený cyklus, takže se Ti překrývají oblasti a proto je podmínka na „Z“ zbytečná. Kód k trezoru je jakýkoliv, nemusí to být ten zadaný. Bez nápovědy se v programu nejde vyznat .

nefunguje nápověda

-

Matěj Karas

Vánoce

Program dělal vše za mě. Rozbalování dárku funguje špatně.K programu jsou uvedeny webové stránky, které nefungují.

(prázdné)

(prázdné)

-

Matěj Petříček

Sbírání dárků

Program mi říkal co mám dělat. Můžu zadat víc dárků než je maximum (pak se program rozbije a nejde dárky sbírat). Rozbíjení zdi nefunguje. Pěkné závěrečné srhnutí.

(prázdné)

dobrý nápad

-

Matyáš Pergl

Vánoční minihry

Program měl nápovědu. Pěkná grafika. 

(prázdné)



(prázdné)

-

Michal Mückstein

Grinch

Nebyla v programu obsažena nápověda. Grafika špatná.

Hra nejde dohrát, jedinou přístupovou cestu brání pes.

(prázdné)

-

Ondřej Altman

Vánoce

Program neobsahoval nápovědu.

Používej závorky.

hodil by se návod

-

Ondřej Ryjáček, Daniel Petrů

Vánoce v budoucnosti

Nápověda mi moc nepomohla, musel jsem se kouknout do programu. V autoopravně se skoro nikdy nezobrazí auta musí se chodit ven a zpátky. Nikde nevidím kolik mám peněz a ozdob. Pohybování po mapě je úžasné. 

Program se netýká Vánoc.

nelze spustit nápovědu

-

Radek Reisz

Stromek

Program měl nápovědu. Nejsem si jist scénou sk pokémony(podle mě není autorem vytvořená)

Skvělý nápad s těmi dárky a ozdobami, jen si ho mohl dát do příběhu.

(prázdné)

-

Sebastián Oravec

Vánoce

Program dělal vše za mě. Graifka slabá.

(prázdné)

(prázdné)

-

Šimon Lidman



BiatlonovyZavod

K programu byla nápověda. Pohyb po mapě byl špatný(nevyprázdní frontu kláves). Výborná grafika.

(prázdné)

velmi pěkné

-

Štěpán Drábek, Filip Sanejstr

Olympiáda

Program měl nápovědu. Hlavní menu furt běželo za hrou takže šlo ze hry šlo prokliknout na autory nebo na nápovědu. Čas v závodě vypisoval špatně.

(prázdné)

(prázdné)

-

Viktor Vítovec, Lukáš Vlasák, Kristián Vojč

Vánoce 2018

Příběhová část nefungovala. V programu byla obsažena nápověda. Na konci programu mi chybělo vyprázdni frontu kláves.

Nejde spustit nápověda, nepřehrávají se nějaké zvuky a nevím jak se to týče Vánoc.

chybí soubor s nápovědou

-

Vojtěch a Tomáš Pavel

Stromek

Program měl stručnou nápovědu. V bludiště nešlo chodit do prava(nešlo potom bludiště dokončit). 

(prázdné)

(prázdné)

-

Zuzana Kulhánková

Vánoce

Program vše dělal za mě. Grafika slabá.

Kroky jsi mohl lépe zkracovat, dobrý nápad s rozbalováním dárků.

(prázdné)

-

Zuzana Lučanová

Vánoce 2018

V programu byla nápověda. Texty byly občas divně vidět. Jezdení s autem po mapě bylo dobré. Program se nedá dohrát (nebo jsem na  to nepřišel).

Dívka může chodit ve vzduchu, některé nápisy nejsou viditelné.



peníze by se mohly vypisovat na obrazovku

-













Nápověda mi moc nepomohla, musel jsem se kouknout do programu. V autoopravně se skoro nikdy nezobrazí auta musí se chodit ven a zpátky. Nikde nevidím kolik mám peněz a ozdob. Pohybování po mapě je úžasné. 


