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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Sledování paprsku v réalném čase v Unity 
Jméno autora: Bohumil Bednář 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačové grafiky a interakce  
Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Bittner, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačové grafiky a interakce  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce bylo zmapování rozhraní pro metody sledování paprsků v reálném čase a nastudování možností této 
zobrazovací metody v Unity. Zadání předpokládá vytvoření demonstrační aplikace a hratelného dema v Unity, které ukáže 
schopnosti a omezení sledování paprsků v herním nasazení. Implementace má být důkladně otestována z hlediska vlivu 
velikosti scény, dynamických změn a složitosti efektů a má být vyhodnocena pomocí uživatelského testu. 

 

Splnění zadání nesplněno 
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 nebylo splněno. Rešeršní část práce v podstatě chybí, práce popisuje pouze rozhraní v Unity. Student sice 
vytvořil několik testovacích scén pro sledování paprsků, jejich vyhodnocení je však velmi slabé. Vyhodnocení dynamických 
změn a uživatelský test zcela chybí. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce E - dostatečně 
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 práci konzultoval avšak nepravidelně. Posledních několika virtuálních konzultací se neúčastnil. Postup prací byl 
pomalý, pan Bednář většinou nestihl zapracovat připomínky z minulých konzultací. Testování na počítačích s RTX grafickou 
kartou začal student aktivně řešit až dva týdny před odevzdáním a nakonec se mu ho nepodařilo uskutečnit. Práci student 
odevzdal bez součinnosti s vedoucím. 

 

Odborná úroveň F - nedostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je nedostatečná. Práce nedostatečně mapuje kontext dané problematiky. Jádro práce se opírá 
pouze o překlad dokumentace implementace metody sledování paprsků v Unity. Vyhodnocení implementace je neúplné a 
neodpovídá požadavkům zadání a obecným standardům závěrečné práce na technické vysoké škole. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce F - nedostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Text práce je velmi stručný, práce obsahuje mnoho poloprázdných stran. V práci zcela chybí schematické ilustrace. Práce 
neobsahuje náhledové obrázky všech vytvořených scén. Vypovídací hodnota obrázků v práci obsažených je velmi slabá. 
Popisy k tabulkám a grafům jsou nedostatečné. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací F - nedostatečně 
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. 
Student cituje pouze čtyři zdroje, z nichž tři jsou produktové dokumentace. To vzhledem k objemu prací věnujících se 
metodám sledování paprsků je nedostatečné. 

 

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 A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Autor vytvořil práci, která je v aktuální podobě nedostatečná jak z hlediska naplnění zadání, tak technických 
standardů kladených na bakalářské práce na ČVUT. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  F - nedostatečně. 
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