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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:
Zadáná práce bylo splněno, v některých ohledech dokonce nad očekávání („proveďte krátkou rešerši“), za zmínku pak stoji
například rešerše pro IT obor poněkud atypického tématu jako je architektura historických hradu.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 92 (A)
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:
Textová část práce je až na zanedbatelné množství typografických chyb, či přesněji částí textu který by šly upravit lépe, velice
a nadstandardně zdařilá. Práce je vhodně strukturovaná, psaná vhodným jazykem a srozumitelná.

Za zmínku stoji jak široce popsaná rešerše tematiky, tak velmi zdařilý návrh. Testovaní pak proběhlo s připravenými scénáři
po odevzdání práce v rámci akce se studenty středních škol.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 80 (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:
Netextovou prací je samotné dílo, tedy prologovský kód a samotný plugin. Zde stoji za zmínku použití prologu, jakožto
nepřiliž obvyklého jazyku pro tento problém – který se však ve shodě s rešerší ukázal jako ideální volba dokonce proti
původnímu očekáváni zadavatele.

Vytvořený kód je nejen funkční, ale lze jej i velmi dobře rozšířit o další místnosti, případně cely kód snadno využít na
generování jiných složitějších struktur.

Snad jen samotná grafická podoba jednotlivých uzlu by mohla být lepší, neb je samotná jejich podoba snadno zaměnitelná s
jakýmkoli jiným modelem a jejich vylepšení je tak jen otázkou času k k modelování.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):



4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

80 (B)

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:
Práce je velmi dobrým základem komplexnějšího generátoru nikoli jen jediného průřezu hradu, a tak je i zamýšlena. Nicméně
– a to nelze opominout – nabízí i velmi dobry přehled zdrojů pro případné zájemce o téma parametrické generování i
architekturu hradů – a jako taková bude i budoucnu použita – především díky pečlivé volbě zdrojů, z nichž plná čtvrtina jsou
vědecké články. Za zmínku stoji i informace o některých zdrojích jako [15], které je v kontrastu s obvyklými webovými zdroje
plně validují.
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:
Studentka byla velmi aktivní, za zmínku stojí i to, že sama aktivně vyhledávala konzultace ke specializovaným oblastem práce.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 90 (A)

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 velmi povedeným základem, na který půjde navázat v dalším vývoji. Vzhledem k velkému množství práce a pečlivosti
rešerše a návrhu, lze opomenout drobné implementační nedostatky způsobené spise komplexním nedostatkem času (a take
posunem zadání zhruba v polovině práce), než neznalosti, či opomenutím. Navíc lze očekávat, že v rámci pokračovaní tématu
to bude první, co bude v nove verzi upraveno. Praci proto hodnotím stupněm A (90).

Podpis vedoucího práce:


