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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce je implementace nedávno publikované metody výpočtu globálního osvětlení pomocí řídkých sond 
pro výpočet intenzity ozáření. Zadání předpokládá rešerši metod pro interaktivní výpočet globálního osvětlení a 
důkladné otestování implementované metody na nejméně dvou testovacích scénách. Zároveň zadání zmiňuje 
možné rozšíření metody pro dynamické objekty. 

 

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 provedl stručnou rešerši metod výpočtu globálního osvětlení v reálném 
čase, implementoval zadanou metodu a provedl testování. Dále student navrhl dvě rozšíření metody – 
dynamickou úroveň detailu pro výpočet osvětlení a částečnou podporu dynamických objektů. 

 

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 byl během celého období řešení diplomové práce velmi aktivní. Samostatně a rychle zapracovával 
připomínky do své implementace.  

 

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. 
Odborná úroveň práce je solidní. V textu práce bych však ocenil podrobnější diskuzi souvisejících metod a 
přesnější začlenění práce do kontextu metod pro výpočet globálního osvětleni. Práce by mohla lépe rozebrat 
silné a slabé stránky implementované metody. Výrazným pozitivem práce je návrh dvou konkrétních rozšíření 
implementované metody. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je solidní, práce obsahuje pouze občasné gramatické chyby a složitější větné 
konstrukty. Rozsah práce i vytvořené implementace je nadstandardní.  
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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. 
Použité 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. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Zadání práce bylo beze zbytku splněno. Student vytvořil funkční implementaci zadané metody a navrhl dvě 
rozšíření, která cílí na urychlení výpočtu a podporu dynamických objektů. Navržená rozšíření mají solidní 
publikační potenciál. Použitá metoda a její rozšíření jsou poměrně implementačně náročné a autor tedy musel své 
práci věnovat nadstandardní množství času. I přes výše uvedené drobné nedostatky navrhuji práci hodnotit 
výborně, zejména vzhledem k rozsahu práce a navrženým inovacím implementované metody. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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