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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Dema pro výuku herního vývoje - herní fyzika 
Jméno autora: Jiřík Daniel 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačové grafiky a interakce, FEL, ČVUT 
Oponent práce: Ing. David Sedláček, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačové grafiky a interakce, FEL, ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 
Herní fyzika je dobře popsané téma z herního vývoje, student se s ním měl možnost seznámit během výuky. 
Přesto, příprava demonstračních aplikací zprostředkovávající vhled do těchto často skrytých procesů může být 
problematická. 
 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

 

Student popsal základní témata řešená v rámci fyzikálních systémů ve hrách, a navrhl a implementoval šest 
různých demonstračních aplikací. Tyto aplikace otestoval s uživateli. Výsledky testů nebyly zpropagovány do 
finální podoby aplikací (poslední bod zadání). 
 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

 

Autor postupoval správně. Od výběru problémů, přes implementaci demonstrací. Dle mého názoru, některá 
dema přímo neukazují „problémy“ fyzikálního enginu, ale obecné fyzikální problémy (planety, zachování 
momentu hybnosti) a autor by měl lépe propojit fyzikální simulaci s „programátorským“ pohledem. U páky bych 
navrhl buď přidat zarážku objektů nebo simulaci tření – v tomto stavu působí páka fyzikálně špatně. 
 
Mám drobnou výtku k testování a výběru participantů (viz další komentáře). 
 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
 
Práce má až na drobné výtky (viz dále) velice kvalitní teoretickou úroveň popisující jednotlivé problémy fyzikální 
simulace a způsoby výpočtu v realtime herních enginech. 

 Vyjadřování je občas nepřesné. 

 Vizualiazace „jointů“ nejsou názorné (obr. 2.6, 2.7, 2.8). 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
 

Text práce je psán anglicky bez výraznějších hrubek, je čtivý, dobře vede čtenáře. Po formální stránce odpovídá 
požadavkům na BP. 
 
Zdrojový projekt je strukturován dle běžných konvencí, zdrojové kódy nejsou podepsány ani komentovány. 
 

 

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 vybrány s ohledem na téma dobře, citovány v dostatečné míře. 
 
 

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. 
 

 Mám drobnou výtku k výběru uživatelů. Dle názvu jsem předpokládal, že by mělo jít o skupinu 
potenciálních studentů herních oborů na sš/vš. Dle odpovědí v tab. 4.1 to vypadá, že šlo spíše o hráče 
her. 

 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Předložená práce je velice kvalitní a má vysokou úroveň, ale vzhledem k zmíněným drobnostem ji nehodnotím 
nejvyšším stupněm. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 1.6.2022     Podpis:  David Sedláček 


