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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

průměrně náročné

Zadání
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Zadání hodnotím jako adekvátně náročné.

splněno

Splnění zadání

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 bylo splněno ve stanoveném rozsahu.

správný

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Zvolený postup práce je v pořádku s menšími výhradami. Student nejdříve uvedl současnou situaci ohledně 3D obsahu,
analyzoval existující řešení a poté navrhl a implementoval samotný systém. Závěrem práce je poté stručné otestování
výsledku. V sekci návrhu serveru bych ocenil diskuzi na výběr použité služby, minimálně porovnání AWS s alternativami.

B - velmi dobře

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Odbornost práce je na dobré úrovni. Student prokázal schopnost samostatné práce, adekvátně využil zdrojů a podkladů. V
závěru práce bych ocenil rozsáhlejší testování, například uživatelské.

A - výborně

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce je po formální straně vyhovující, text je vhodně strukturován a doplněn ilustracemi/diagramy. Implementované API je
poté přehledně popsáno v samostatné kategorii.

A - výborně

Výběr zdrojů, korektnost citací

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 adekvátně, jejich použití je korektní.
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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, 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.
Student prokázal schopnost analyzovat, navrhnout a implementovat cloudové řešení pro správu 3D obsahu.
Rešeršní část a testování by mohly být obsáhlejší. Výsledná práce splňuje zadání, implementované řešení je
funkčním celkem připraveným na praktické využití.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.
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