
Komentáře poroty Vánoce 2018 - kategorie B

Adam Pícha

Vánoce naruby

Program měl nápovědu. Pěkný nápad na hru. Když narazíme do mraku nemusíme mačkat space, ale jakoukoli klávesu. Krásná grafika.

Originální nápad, příběh. Skvělá grafika.

Při letu na saních se nemusí klikat mezera abychom je opravili. Na zahrání této minihry stačí klikat tlačítko D.

Není tam menu. Je tam santa místo Ježíška. Santa (baltík) nemá průhledný pozadí. Při vstupu na mrak (zeď) se musí klikat (originální), originální myšlenka 

velmi originální a vtipné

Opravdu jsem se zasmál. Grafika moc pěkná (v rámci možností Baltíka). Líbí se mi minihra s opravováním sání (ačkoliv by bylo príma, kdyby byla požadovaná 

Programu chybí ukončení (ve finále se zacyklí v nekonečné smyčce). Pomocník my měl VŽDY mít nějaké jméno, i když je v programu jen jeden. Nepočítaje část s 

-

Dagmar Jiroušková

Adventure of Christmas

Program měl nápovědu. Grafika je nádherná. Skvělá, pěkná, jednoduchá hra s pěkným koncem.

Perfektní grafika. Velmi originální příběh.

Krásně nakresleno, ale na můj vkus málo programování

Když zvolim že nechci pomoct, tak se stane to samý jako když dám ano. Nedošlo mi že se nemusí klikat na odpovědi, ale má se to kliknout na klávesnici. Když 

pěkná grafika

Moc pěkná grafika. Jenom musím přemýšlet, jestli jsi to kreslila sama. Program je pomocníky pěkně logicky rozčleněn.

Konečná obrazovka by mohla spíše obsahovat dialog vypsaný v nápovědě místo číselného kódu. Některé části kódu by se daly výrazně zkrátit (například ta část kde 

-

Eliška Plachtová

Vánoce Eliška

Program mi dával instrukce. Při vykrajování - vykrojené části v těstě nezůstávájí. Když při vykrajování klikneme na kolečko vykrajujeme čtverečky a když klikneme na 

Hezky udělané pečení cukroví.

Vykrajovat se dá kdekoli a ne jenom na těstu. Kolečko a čtvereček jsou prohozeny.

V meny je jen možnost "hra" a "konec". Když kliknu na čtvereček, tak se objevý kolečko a naopak. Na konci se program zacyklý

prohozené formy na vykrajování těsta

Moc pěkné. Baltíkovo lyžování a bruslení bylo hezky udělané. Oceňuji použití méně používaných bloků, jako například komentářový enter, převod na řetězec 

nebo animace. U animací vaření by vypadalo hezky, kdyby použité suroviny mizeli z plochy, ale to už je jenom takový bonus.

Programu chybí ukončení (ve finále se zacyklí v nekonečné smyčce). Některé řádky jsou mírně nepřehledné. Nedokáži to úplně posoudit, ale myslím, že vykrajovátko 



-

Jan Hradecký

Crismas Adventure

Program nepotřeboval nápovědu(všechno bylo jasné). Když mám hru uloženou a spustím ji znova (přečkám příběh) kliknu upload tak čas,který mi zbývá zůstane 

Dobrá propracovanost. Chválím, že je hra velmi interaktivní.

Na klikací hru krátké. Špatně vyvážené ceny.

Na začátku jsou strašně dlouhý animace. Je tam santa místo Ježíška. Program je napůl česky a napůl anglicky --> obrovský množství chyb. Klasickej neoriginální 

chtělo by to lepší konec

Oceňuji použití hromady a umožnění uložení/načtení hry. Použití animací je plusem. Líbí se mi dynamické ceny a jejich výpočet. Použití stopek je hezky uděláno 

(ačkoliv nenajdeš nikoho kdo by to vydržel hrát hodinu). Cheat s F3 mi pomohl s hodnocením. Program je hezky odsazován, odřádkován a logicky členěn.

Hromada překlepů a pravopisných chyb. Chybí ukončení programu (program se zacyklí v nekonečné smyčce). Nepříliš originální - něco takového tu bylo i loni. Chybí 

mi tam nápověda - musel jsem se rýpad ve zdrojáku, abych zjistil, co dělají jaké předměty a co musím udělat k navýšení % dětí věřících v Santu.

-

Jan Slavětínský

zmrzlinářství

Program měl nápovědu. Každá lokalita měla přednastavené výběry lidí(po zopakování měl ten stejný člověk stejný výběr). Když na konci programu kliknu na tlačítko 

Neúplně vánoční téma. Moc hezká grafika.

Chybí obrázky měst. (aspoň to vypadá, že tam měly být.)

Špatně zvolený barvy textu. Hezká grafika, dobrej nápad, docela komplikovanej progam.

dobrý nápad a funkční, jen by mohlo být lépe naprogramováno...lepší použití pomocníků...+náhoda

Moc hezká grafika. Líbí se mi ručně namalované scény, obzvláště ta mapa Evropy. Program je pěkně členěn. Dobré využití pomocníků.

Text je občas špatně vidět. Několik překlepů. Místy přebytečné čekáčky. Nepřehledná wordová nápověda. Kód se místy opakuje, dalo by se to vyřešit nahrazením 

jediné rozdílné hodnoty proměnnou. Proces výběru obědnávek neumožňuje náhodné obědnávky, kód by byl mnohem kratší, kdyby byli obědnávky vybírány 

-

Jiří Fencl

Vánoce 2018

Nápověda přiložená k programu mi moc nemomohla. V obchodech jsem nemusel  zaplatit za zboží. Musel jsem se kouknout do programu jak položit stromek a 

Program nemá jasný cíl, ale je tam přiměřeně obsahu a pěkná grafika.

Nezáleží na tom kolik toho seberu nebo jestli zaplatím nebo ukradnu.

Bez nahlídnutí do programu by jsem nikdy nepřišel na to o co tam vlastně jde a co mám dělat. Peníze maj na sobě značku dolaru.

(prázdné)

Hezky poskládané scény. Propracovanost vánočních předmětů.



Dárky, kapři i stromky lze položit i v případě, že jsou proměnné počítající jejich dostupné množství rovny 0. Nekonečné množství peněz a nekonečný inventář. Scény 

se po znovunačtení obnovují do původního stavu. Programu chybí ukončení (musím ho ukončit natvrdo ikonkou s dveřmi). Chybějící nápověda.

-

Jiří Gasseldorfer

Zimní program

Program mi dával jasné instrukce. Grafika ušla. 

Moc pěkná minihra.

Po rozbalení dárků nás sice vrátí do menu, ale nezmění Baltíka zpět ze Santy a nevynuluje proměnou dárků.

V minihře je nápis mimo obrazovku, bez přečtení programu by jsem nevěděl jak rozbalit dárek. Než přečtu nápis tak jsem v půlce času. Dárky se daj vybalit 

(prázdné)

Líbí se mi využití stopek v minihře. Hezká práce s přeměnami a viditelností Baltíka. Oceňuji použití příkazu "Převod na řetězec" a nakreslení vlastní postavičky.

V minihře by mohlo být více druhů dárků. Po ukončení minihry se nevynuluje počet sebraných dárků. Při rozbalení dárků lze znovu otevřít již rozbalené dárky a 

ukončovací obrazovka se tak může objevit ještě před rozbalením všech dárků. Po skončení představení se Santou není Baltík přeměněn zpět do své původní podoby 

-

Marek Dostál

Vánoce

Program měl nápovědu. Grafika ušla.

Neúplné vánoční téma

Nemá konec.

Absence nápovědy, menu. 

krátké

Dobré odsazování a prázné řádky v programu. 

Na některých místech grafika skomírala.

-

Martin Kouba

Baltíkovo vánoce

Program měl nápovědu. Krásná grafika. Skvělý nápad na hru. 

Bludiště nemusí vždy skončit. Jinak je program skvělý. Chválím grafiku, zvuky, interaktivnost.

V případě že koupím strom dřív než nakoupím ozdoby, nejde hra dohrát.

Propracovaný menu, dlouho mi trvalo než jsem objevil jak vydělávat peníze. Dobrá grafika, originální program.

skvěle propracované(grafika, zvuk); velmi dobré bludiště co se hratelnosti týče

Velice doře propracované. Bludiště je opravdu promakané, ale nakonec jsem ho nedokázal projít bez nahlédnutí do zdrojáku. Oceňuji vlastní postavičku, 

předměty i banky + scény. Líbí se mi použití zvuku (ale budík se někdy musí nechat dozvonit a nejde vypnout hned). Pěkně využívaš pomocníky a proměnné, ale 



Pozadí textu někdy neladí se scénou. Černé obrazovky mezi některými scénami nejsou příliš hezké. Obchod s ozdobami nelze opustit, pokud už mám koupený 

stromek. Chybí druhá část nápovědy, která (jak říká tvé PDF) má být v programu. Bludiště je příliš dlouhé a dostáváme o něm málo informací.

-

Ondřej Slíva

Vánoční výlet

Program měl nápovědu. Když dojedeme na Eiffelovu věž musíme program vypnout, aby jsem mohl jet jinam.

Program je krátký, ale má velmi povedenou grafiku.

Z Eiffelovky se nedá dostat. Obrázek Eiffelovky nenakreslen.

Program skoro nic neumí, je tam fotka která je nejspíš stažená z internetu, jedna scéna nedělá vůbec nic.

krátké

Máš hezky poskládané scény. Oceňuji vlastní namalované předměty a nápovědu (ačkoliv by na ní mohl být odkaz v programu).

"Portály" do jiných scén jsou rozmístněny dosti náhodně (jsou i v jiných scénách než by měli být). Programu chybí ukončení. Nevím jak se mám vrátit od Eifelovky 

-

Patrik Staes

Vánoční dračí hry

Program měl nápovědu. Když jsem nějakou minihru dohrál(zobrazil se výsledek) po kliknutí nějaké klávesy se minihra zopakovala. V minihře chytej nemusel být pták 

přesně na mířidlu a hra mi započítala bod . V minihře uteč není ošetřeno, aby se ke dveřím dalo vždy dojít(stalo se mi že dveře byli zastavěny zděmi). Krásná grafika.

Neúplně vánoční téma. Perfektní grafika. Chválím přiměřeně obsahu.

Nemá konec.

V nápovědě není napsaný jak program ovládat. V meny se musí klikat na tečky, bez nahlídnutí do programu by jsem na to nepříšel. Nápisy maj černý rámečky. V 

první hře se při pohybu děla zrychluje pták. Ve třetí hře let střely trvá vždycky stejně dlouho. Čtrtá hra má divný ovládání, nemohl jsem na to přišel. U pátý hry 

Originální námět; rychlejší pohyb zaměřovače v minihře chytej

Opravdu povedené. Nápověda přišla vhod, ale je dobré ji mít přímo ve hře, aby se uživatelé nemuseli neustále koukat do souboru mimo program. Pomocníci 

společně s komentáři hezky logicky rozčleňují program. Oceňuji využití stopek - je to už poměrně složitá funkce Baltíka. Líbí se mi jak jsi vyřešil množné číslo 

V minihře chytej se ptáci pohybují příliš rychle a zaměřovač je často nemá šanci dohonit.  Zobrazování času někdy nezakrývá celý předchozí čas a někdy jsou tak 

-

Šimon Pokorný

Grinch a Vánoce

Program měl nápovědu. Vykradené domy šlo vykrádat víckrát. Nemusíme si navyšovat Sílu a stejně vykrademe zamčený dům.

Trochu zvláštní blokace procházení zdmi, ale hezký nápad.

Není napsáno jak se otvírají dveře. V třetím levelu se dá do dveří vejít z boku a kvůli tomu se nedá pokračovat ve hře.



Pro zapnutí mám kliknout na zelený trojúhelník nahoře (podle komentáře na začátku programu), bohužel má stejnou barvu jako pozadí, takže není vidět. Podle 

nápovědy se pro spuštění programu má kliknout na tlačítko home, nejdřív jsem nepochopil že je myšlený to na klávesnici. I po přečtení nápovědy jsem se 

nedopátral k tomu jak to ovládat a jak se dostat dál (můžu jen chodit po první scéně), musel jsem nahlídnout do programu. Když kliknu na imaginární 

nešlo mi načíst stránku s nápovědou (musel jsem použít jiné zařízení); trochu zdlouhavé sbírání dárků

Komentáře pro uživatele se hodí. Hezky sestavené scény a vlastní převlek Baltíka. Nápověda (leč neobsahuje několik důležitých informací o ovládání) přišla 

Nenechávej v programu tolik prázdných řádků. Nedoporučuji používat nápovědu ve formě webové stránky - program poté není schopen fungovat offline. Nápovědu 

lze otevřít, i když není ikona otazníku zobrazena. Musel jsem se rýpat v programu abych zjistil, jak mám otevřít dveře. Zabránění vstupu na určité předměty lze 

udělat efektivněji ještě před vstupem na něj. Body se v dané scéně zobrazují až po sebrání některého dárku. Nějakým způsobem jsem se v jednom domu probugoval 

-

Tomáš Berka

Vánoční loupež

Program neměl nápovědu. Poslední quiz nefungoval správně(při zadání špatné odpovědi mě pustí dál a když pak zadám správnou ukončí program). Grafika by šla 

V bludištích je lepší dát vyšší rychlost (min. 7). Pěkný kvíz.

(prázdné)

Po pár pokusech jsem pochopil o co jde. Stromečky maj za sebou černý rámečky. Panáček chodí strašně pomalu, což je otravný, ale omlouvá to fakt, že je to 

pomalá rychlost chůze

Dobré odsazování a prázné řádky v programu. Využití pomocníků. Zdobení stromečku je hezky udělané.

Procházet bludištěm při té pomalé rychlosti byla BOLEST. Taky by neškodily nějaké instrukce, které by mi řekli že musím sezbírat ty oranžové hvězdičky aby mě to 

-

Tomáš Kassal

Hurá, vánoce!

Program měl nápovědu.Cukroví můžeme spálit a nic se nestan. Při zadávání počtu adventních něděl můžeme dát víc jak 4.  

Někdy je čekání možná moc dlouhé. Moc pěkná grafika, zvuk.

V nějakých případech mi nebyla dána možnost vybrat co se bude dít.

V nápovědě není nápověda, jen přání, pozdrav a obsah programu. Na začátku jsou propracovaný animace, ale trvá to strašně dlouho. Tlačítko konec funguje až 

na 10. pokus. Po zodpovězení otázek se program zabugne. Na všechno se čeká strašně dlouho. Při volbě "ozdobení stromečku" se objevý nápis, a pak se pustí 

pomocník kalendář je velmi špatně naprogramovaný, příště použít nějaký opakující se blok příkazu např. For

Libil se mi pohybující se text. Informace v PDF jsou plusem. Moc se mi líbila interaktivnost programu (určení počtu svíček, nastavení trouby n a cukroví atp.) a 

Prodlevy mezi jednotlivýjmi scénami možná byli moc dlouhé. Na některých místech grafika skomírala. Část kde škrtáš v adventním kalendáři zabírá velkou část 

-

Vojtěch Šauer

Ztracené dárky

Program mi dával jasné instrukce. Dárky nesbíral Baltík, ale kluk který po něm chtěl pomc. Když jsi v menu vybereme jako první Austrálii program se po ní ukončí a 



Pěkná grafika. Chválím rychlost 7 v bludišti.

Je jedno jestli dárky posbírám nebo ne. Hra se ukončí po odchodu z Austrálie a ne po sesbírání všech dárků.

Absence nápovědy, menu. Samý bludiště, bez cíle. Hezký stromečky.

používání stejného bloku příkazů ovládání, nahradit pomocníkem

Používáš pomocníky (i když by bylo lepší, abys část s definicemi pomocníků oddělil od části se samotným programem), program je hezky rozčleněn (ale někdy 

Jednotlivé texty v úvodním dialogu by se daly lépe umísnit (například nad hlavy jednotlivých postav). Dárky by se dle mého názoru nemuseli obnovovat. Jednotlivé 

světadíly by mohli mít různé prostředí. Textura předmětu strom je nevhodná. Máš sice nakreslené scény s jednotlivými světadíly přeškrtnutými, ale při znovunačtení 

-


