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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:

1.    Náročnost a další
komentář k zadání

1=mimořádně náročné zadání,
2=náročnější zadání,
3=průměrně náročné zadání,
4=lehčí, ale ještě dostatečně náročné zadání,
5=nedostatečně náročné zadání

Popis kritéria:
Podrobněji charakterizujte diplomovou (bakalářskou) práci a její případné návaznosti na předchozí nebo běžící projekty. Dále posuďte, čím je zadání této ZP náročné. (U obtížnější
ZP lze dále tolerovat některé nedostatky, které by u ZP standardní obtížnosti tolerovány nebyly; a naopak u jednoduché ZP mohou být zjištěné nedostatky hodnoceny přísněji.)

Komentář: Předložená BP je jednou z několika úvodních studií k zásadně novému hernímu stroji. Je zcela nekompromisní v
důrazu na kvalitu, zatímco rozsah práce, plánování dílčích etap ani termíny dokončení ještě nebyly stanoveny. BP navazuje na
předchozí softwarový týmový projekt a úzce souvisí s druhou BP, která byla úspěšně obhájena v červnu 2014. Na základě
prototypů, které vznikají v rámci BP, bude stanoven postup dalších prací na projektu s vyhlídkou na uplatnění v inženýrských
diplomových pracech, na testování v komunitě hráčů MMORPG a pak snad i na profesionální uplatnění.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

2.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP splňuje zadání. V komentáři uveďte body zadání, které nebyly zcela splněny, případně rozšíření ZP oproti původnímu zadání. Nebylo-li zadání zcela
splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Komentář: BP splňuje všechny požadavky zadání.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

3.    Rozsah písemné zprávy 1=splňuje požadavky,
2=splňuje požadavky s menšími výhradami,
3=splňuje požadavky s většími výhradami,
4=nesplňuje požadavky

Popis kritéria:
Porovnejte rozsah předložené písemné zprávy s požadovaným rozsahem, viz Směrnice děkana č. 9/2011, článek 3. Pro hodnocení ZP je také důležité, zda všechny části písemné
zprávy jsou informačně bohaté a pro práci nezbytné. Text ZP by neměl obsahovat zbytečné části.

Komentář: Rozsah 50 stran je na horní hranici požadovaného rozsahu. Rozsah jednotlivých částí je přiměřený obsahu, každá
část obsahuje všechno podstatné, je informačně bohatá a nezbytná. Žádná část není zbytečná.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Věcná a logická úroveň
práce

93 (A)

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti
jednotlivých kapitol a pochopitelnost textu pro čtenáře.

Komentář: BP je po věcné stránce v pořádku, věcné chyby ani nepřesnosti jsem nezaznamenal. Struktura BP je logická,
kapitoly na sebe buď navazují a nebo odpovídají seznamu požadavků. Textu je stručný a poměrně srozumitelný. Drobné
výhrady: Temín "unikátní vrstvení", který se objevuje v zadání, není v práci řádně vysvětlen. Termín "instance" je napřed
použit ve specifickém významu a až potom se postupně objasňuje jeho význam. Obojí lze dohledat v nezávislých zdrojích,
takže tyto nedostatky nejsou pro srozumitelnost textu zásadní překážkou.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

5.    Formální úroveň práce 90 (A)
Popis kritéria:
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 9/2011, článek 3.

Komentář: Formální zápisy jako diagramy nebo vzorce jsou v zásadě správné, typografické chyby drobné a nepodstatné a ani
pravopisné chyby, které se v BP výjimečně vyskytují, nezhoršují významně srozumitelnost textu. Např. na str. 7 ve druhém
odstavci není vedlejší věta oddělena čárkami, seznam grafických pojmů na str. 17 je nepěkně vysázen do obyčejných
odstavců, na str. 45 a 47 jsou podivně vysázené první odstavce kapitol, závěr končí otazníkem v hranatých závorkách.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Práce se zdroji 84 (B)



Popis kritéria:
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení ZP. Charakterizujte výběr studijních pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní
zdroje nebo zda se pokoušel řešit již vyřešené problémy. 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.

Komentář: Student si našel zdroje úplně samostatně. Zdroje jsou relevantní a všechny jsou v BP využité. Student se nepokouší
řešit vyřešené problémy. Převzaté prvky jsou správně odlišeny od vlastních výsledků a úvah. Student dodržuje zásady citační
etiky. Vzhledem k obsahové bohatosti práce je však zdrojů poměrně málo (jenom pět) a v bibliografických záznamech chybí
údaje o vydání, poznámky "online" a data citací. Kromě toho seznam literatury není hezky vysázen, protože při zarovnání do
bloku vycházejí příliš široké mezery mezi slovy.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

7.    Hodnocení výsledků,
publikační výstupy a
ocenění

100 (A)

Popis kritéria:
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků ZP, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení,
apod. Případně také zhodnoťte, zda software nebo zdrojové texty, které nevytvořil sám student, byly v ZP použity v souladu s licenčními podmínkami a autorským právem.
Popište případnou publikační činnost a získaná ocenění související s řešením této ZP.

Komentář: Všechny převzaté komponenty, aplikační rámec a vývojové nástroje jsou volně dostupné a použité v souladu s
licenčními podmínkami. Predložené prototypy velmi dobře demonstrují, co mělo být prozkoumáno a zjištěno. Prototyp editoru
je funkční a zdrojové programy jsou dobře dokumentované (doxygen). Prototyp má několik variant, které umožňují uživateli
různým způsobem např. umísťovat předměty do scény. Problém je v tom, že průmět trojrozměrné scény do dvou rozměrů
obrazovky monitoru neumožňuje jednoznačně znázornit umístění předmětů ve všech třech rozměrech. Tento principiální
nedostatek se kompenzuje např. volitelným zobrazením mřížek (gridů) v rovinách souřadnic nebo posouváním předmětů do
různé vzdálenosti po ose pohledu kamery. Originální jsou také implementace všech transformací mezi různými souřadnými
systémy a spolupráce mezi CPU a GPU včetně programů pro GPU.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - nehodnotí se

8.    Komentář o využitelnosti
výsledků

Popis kritéria:
Uveďte, zda hlavní výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky a/nebo přinášející zcela nové poznatky. Uveďte možnosti využití výsledků ZP v praxi.

Komentář: Výsledky předložené BP jsou určeny k využití při dalším vývoji herního stroje. V tomto směru jsou dokonale
použitelné a zřejme budou použity. Implementace transformací, shaderů (které běží v GPU) a spolupráce mezi CPU a GPU jsou
originální.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:

9.    Aktivita a samostatnost
studenta v průběhu řešení

9a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
9b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na konzultace dostatečně připraven (9a).
Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (9b).

Komentář: Student byl neobyčejně aktivní, dodržoval dohodnuté termíny, konzultoval průběžně a byl vždy řádně připraven.
Prokázal, že je schopen samostatné tvůrčí práce.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

10. Celkové hodnocení 97 (A)
Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP studenta, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení
v předchozích jednotlivých kritériích 1 až 9.

Text hodnocení: Předložená BP je naprosto mimořádným výkonem v analýze probému, návrhu řešení i v implementaci a to jak
rozsahem, tak i pracností. Programy jsou vypracované velmi pečlivě, takže v práci na projektu lze velmi dobře pokračovat, a
to i kdyby se mělo složení týmu vývojářů měnit. Drobné nedostatky v textu BP jsou vesměs formální a nebrání správnému
porozumění -- ve srovnání s celkovým mimořádným výkonem předkladatele jsou téměř zanedbatelné.

Podpis vedoucího práce:


