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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    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 dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Ač se teoreticky výsledky práce mohou jevit splněny, je nutné říci, že v mnoha ohledech bylo toto splnění na hraně
uznatelnosti, či dokonce jen zdánlivé.

Po bodech se jedná především, ale ne výlučně, o tyto důvody:

Bod 1: První kapitola, jež měla za cíl vytvořit přehled stávajících řešení a provést jejich analýzu je kriticky nedostatečná.
Student neuvádí zdroje u zásadních tvrzení, zaměňuje své domněnky za fakta. Rešerše je jen hrubý a neúplný přehled,
nedostatečně ozdrojovaný, v jistých částech zřejmě vycházejících jen ze zkušenosti z některých předmětů (a to někdy ještě
špatně). V jiných zase odbíhajících nesmyslně od tématu. Forma citování je bud úplně špatná, nebo nahrává domněnce
přebírání celých kapitol textu. Fatálně špatný je závěr analýzy sestávající jen z tabulky a ani ne stránky textu - není zřejmá
metrika, způsob hodnocení, příčiny a důvody daného ohodnocení, nemluvě o velmi diskutabilním ohodnocení mnohých
technik. Z přehledu technologií (např. skenování, fotogrammetrie) je vzácně znát nějaká bazální znalost a snaha o rešerši, ale
finálně se bohužel míjí účinkem.  Obdobně v případe hodnocení, kde se autor sice pokouší vytvořit jakousi škálu hodnocení,
ale není pak schopen s ním zacházet, prezentovat jej, natož validně obhájit. Bohužel.

Bod 2: Volba technik z neúplné škály možnosti je evidentně nedostatečně zdůvodněná, pravděpodobně i špatná.

Bod 3: První klíčová část práce, tedy analýza možnosti interaktivní webové prezentace je obsahově nedostatečná.
Interaktivita modelu je v zásadě vynechána (slovo interaktivní, byť je v názvu práce, se v ní objeví asi jen dvakrát). Jedná se
spíše o hrubý - a opět nedostatečný -  přehled několika možností bez hlubší analýzy. Konečný výběr se v tomto případě již ani
nesnaží plnit zdání korektnosti, ale absentuje (až na dva odstavce) úplně, což opět zpochybňuje validitu celého následného
řešení.

Bod 4: Vytvořený prototyp pro vizualizace interiéru pro interaktivní prezentaci je nedostatečný. Příslušná kapitola sestává z
triviálního popisu degradujícího ve vypravování na téma "jak jsem modeloval model učebny". Samotný model je pak triviální
místnost se dvěma typy stolů a několika židlemi, přitom zde mělo být těžiště celé práce - vytvoření interaktivního, přesného
modelu interiéru vhodného pro daný způsob vizualizace (otevíratelné dveře a okna, pohyblivé regulátory topení, ...). Model
není ani interaktivní, dostatečně komplexní, ani přesný. K samotnému presenteru neexistuje krom  krátkého textového
souboru pořádná dokumentace. Existence AR verze je překvapivá a diskutabilní.

Bod 5: Testování se omezuje na zjištění několika fps hodnot na 3 zařízeních. Byt chválím testování na různých zařízeních,
bohužel nebyly  pořádně debatovány přesné ani obecné rozdíly těchto typů zařízením tedy testování de facto pozbývá
smyslu. Nemluvě o poněkud jednoznačném zaměření zařízení (apple). V celé práce není jediné porovnání vytvořeného
modelu a reálné scény, což považuji za další velký nedostatek.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):



2.    Písemná část práce 30 (F)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále 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. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Písemná část práce je kriticky krátká i špatná a z neznámých důvodů působí jako napsaná velmi ve spěchu. Byť je v mnoha
částech znát, že autor má jistý přehled a znalosti používá jich naprosto nevhodně. Přitom mnoho z těchto prohřešků by šlo
odstranit, kdybych si mohl práci před dokončením alespoň jednou přečíst.

Pozitiva rešeršních částí tak zaniknou pod kritickou nepodložeností zdroji, typografickými i formálními chybami a toho že
autor často zaměňuje své domněnky (někdy špatné - např. strukturované světlo), tvrzení a zdrojované informace.

Všechny kapitoly trpí až systematicky špatnou typografií (citace, konce řádek, vůbec neuvedené nebo nesmyslně uvedené
obrázky (číslo hozené v textu), ...).

V mnoho bodech autor konstatuje "řeší to složitý algoritmus", že "je to náročné", ale ač by to bylo od BP očekávané, nijak dál
se dané problematice nevěnuje.

Práce postupně přechází od alespoň trochu formálně správné rešeršní k vypravování na téma 'jak jsem modeloval model
učebny': "...Vybrali sme sa na obhliadku miestnost A1446. Zistili sme, že v miestnosti je pomerne mnoho jednoduchých až
stredne zložitých predmetov. Začali sme si vytvárat  referenčné obrázky. Niektoré predemty boli dobre dostupné a tak sme
boli schopny vytvorit výborné referenčné obrázky..." - takové textu nepatří do odborného textu, kterým BP dozajista je.

Citace jsou jak bylo řečeno nevhodné, někdy nerelavantní a nedostačující. Citační zdroj [4] o Langweilově modelu Prahy
chybí úplně.

Gramatika slovenského  jazyka možná obsahuje chyby, což ale  možná v prospěch práce nemohou plně posoudit a beru je
tedy za v pořádku.

Práce je vzhledem ke způsobu vzniku psána v krajně nevhodné osobě.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 45 (F)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Nepísemnou části práce je samotný model interiéru a prezentátor.

Jak bylo řečeno, model je triviální místností se dvěma typy stolů a několika židlemi. Přitom zde mělo být jedno těžišť celé
práce, tedy  vytvoření interaktivního, fyzikálně přesného modelu interiéru vhodného pro daný způsob vizualizace
(otevíratelné dveře a okna, pohyblivé regulátory topení, ...). Model není bohužel ani dostatečně interaktivní, komplexní, ani
přesný.

Nepísemná část má spíše rozsah zhruba třetiny semestrální práce, což je nedostačující.

K samotnému presenteru neexistuje krom cca 500-znakovému textovému souboru pořádná dokumentace. Existence AR
verze je překvapivá a diskutabilní.

Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

50 (E)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.



Komentář:
Ideální využití práce je její použití jako podkladu pro další verzi této BP.  Autor sice dobře zachycuje (až na nevhodnou formu
a někdy nedostatečně) celá postup - rešerši metod vytvoření modelu, rešerši metod pro webovou (interaktivní) vizualizaci,
jejich analýzu, debatu podoby modelu a jeho vytvoření a testování. Ale v každé své jednotlivé části je bohužel nedostatečný.
Přitom při dostatečné péči se mohlo jednat o zajímavou a úspěšnou práci.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 5:

5.    Aktivita a samostatnost
studenta

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

Popis kritéria:
V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na
konzultace dostatečně připraven (5a). Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (5b).

Komentář:
O autorovi jsem během vytváření práce v zásadě nevěděl, tedy pracoval velmi  samostatně.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 30 (F)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

Text hodnocení:
Práce je celkově velmi, velmi nedostatečná. Až obsahuje celý a kompletní řetězec od rešerše po vytvoření modelu a jeho
vizualizace, je v každém ze svých bodu bohužel nedostatečná. Na práce se jasně negativně podepsala totální absence
konzultací textu a obsahu práce, přitom myslím, že autor by dozajista byl schopen vytvoření dostatečně kvalitní práce i textu.

Takto je možné jen konstatovat, že rešerše je neúplná, analýza zcela špatná, návrh v podstatě absentuje, testování je
nedostatečné a vytvořený model resp. prototyp má rozsah maximálně  třetiny semestrální práce.

Autora tímto i podněcuji k zásadnímu dopracování práce do pořádného stavu, o kterém věřím že je schopen a který by pak
mohl s klidným svědomím obhájit, případně k úpravě tématu práce webovým směrem.

Práci nedoporučuji k obhajobě a hodnotím známkou F.

Podpis vedoucího práce:


