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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Dema pro výuku herního vývoje – herní fyzika 
Jméno autora: Daniel Jiřík 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačové grafiky a interakce  
Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Bittner, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačové grafiky a interakce  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce bylo zmapování metod pro výpočet fyzikální simulace v herních enginech. Zadání předpokládá vytvoření 
nejméně pěti interaktivních demonstračních programů v herním enginu Unity, které budou ilustrovat řešení vybraných 
fyzikálních problémů. Implementace má realizovat vizualizaci důležitých veličin, která usnadní pochopení interního 
principu fyzikální simulace. Implementace má být podrobena uživatelskému testování.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání práce bylo splněno. Student vytvořil šest demonstračních aplikací pro vybrané fyzikální problémy. Aplikace 
zdokumentoval a podrobil uživatelským testům. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student na práci pracoval soustavně a samostatně. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je dobrá. Popis metod fyzikální simulace je poměrně stručný – popis simulace ve fyzikálním enginu 
mohl být přesnější včetně konkrétních vztahů a příkladů. Práce mohla podrobněji rozebrat vazbu fyzikální simulace na 
metody detekce kolizí, rovněž není rozebrán způsob výpočtu reakce na kolize. Nejsou uvedeny parametry jednotlivých 
typů vazeb (sekce 2.3.5). 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Struktura práce je dobrá, angličtina je na slušné úrovni. Oceňuji množství ilustračních obrázků, některé mohly být lépe 
formátovány (zmenšeny). V práci jsou občasně chybně uvedené reference na obrázky a jiné kapitoly (chybí závorky nebo 
slovní vazba, např. see Figure 3.13b). Rozsah práce je standardní. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Zdroje jsou citovány korektně.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Autor stručně zmapoval problematiku fyzikální simulace v herním enginu. Vytvořil šest demonstračních aplikací, 
které přibližují vybrané fyzikální problémy. Některé aplikace se soustředí na fyzikální problém, jiné na podpůrnou 
interní funkci enginu (kolize objektů, tunneling, rozbitelné objekty). Zejména později jmenované považuji za 
přínosné pro pochopení interní podstaty herní fyzikální simulace. 

 

Slabší stránkou práce je poměrně stručný rozbor herní fyzikální simulace a nepříliš podrobný popis podpory 
simulace v Unity. Oceňuji vytvoření webové verze projektu a testování s uživateli.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Otázka k obhajobě: 
 

1. Bylo by možné realizovat stabilní variantu simulace Sluneční soustavy v Unity bez explicitních analytických 
vztahů, tedy pouze aplikací gravitační síly a počátečního vektoru rychlosti dané planety?  

 
 
Datum: 6.2.2022     Podpis: 


