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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:
Na základě textu práce lze konstatovat, že student analyzoval stávající stav, po té navrhl a zrealizoval řešení v podobě
grafické knihovny tvořící komponentu širšího celku. Výsledek byl autorem navržen pomocí metodik softwarového
inženýrství, jak ukládá zadání práce. Zadání práce považuji za splněné.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 80 (B)
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:
Text práce je psán čistě a srozumitelně s dobrou grafickou úpravou. Bohužel je text zatížen množstvím překlepů (např str. 45,
4.2.1.3 specikace; str 49, 4.2.3.1 ednpointu). Dále bych uvítal, kdyby autor uvedl v příloze na jedno místo seznam odkazů,
zejména na aktuální běžící instanci knihovny a dokumentaci, případně na ostatní související komponenty (jádro, web), což by
značně urychlilo orientaci.
Uvedené zdroje jsou relevantní a autor s nimi v textu pracuje standardním způsobem.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 82 (B)
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:
Z odborného hlediska autor úspěšně pronikl do dané problematiky a aplikací nastudovaných metod dosáhl řešení. Použil při
tom postupy, které odpovídají používaným metodikám softwarového inženýrství. Grafická knihovna je postavena na několika
technologiích, které mají zajistit přenositelnost mezi platformami. Jádro knihovny využívá .NET Core. Dále  návrhu byly
využity hotové grafické algoritmy ve formě knihovny SkiaSharp a těžiště práce spočívalo v návrhu a realizaci procesů
zajišťujících transformaci externích požadavků na grafickou reprezentaci a její předání dalšímu zpracování. Navržené a
zrealizované řešení reprezentuje kompaktní řešení. Otázkou je, zda použití více technologií původem z různých platforem  je
s ohledem na údržbu spolu s ostatními komponentami (web, core) optimální volba.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):



4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

90 (A)

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:
Nasazení hotové grafické knihovny se předpokládá společně s dalšími komponentami řešenými v jiných projektech. Off-line
dokumentace v HTML i zdrojové kódy jsou přiloženy.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
1. Existují alternativy k prostředí .NET Core?
2. V případě kdy má Program běžící na vzdáleném serveru otevřeno více pláten, jaký proces do nich kreslí?
3. Proč nebyly provedeny výkonostní testy s hotovým systémem?
4. Na str. 38 v části 3.3.2.1 je psáno, že s fyzickou fasádou prostřednictvím low-level API komunikuje pouze jádro systému.
Které jádro je tím myšleno?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 85 (B)

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:
Výstupem práce je knihovna podporující grafické operace jejichž výstupy jsou pak zobrazovány přímo na světelné fasádě
nebo na simulátoru. Autor zvládl zadaný úkol a prokázal, že je schopen řešit relativně komplexní problém. Vzhledem k tomu,
že práce navazuje na další dva projekty bych ale uvítal větší provázanost pokud jde o terminologii, případně výběr technologií
(tam kde to lze).

Podpis oponenta práce:


