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Hodnotící kritéria

1. Splnění zadání

▶ [1] zadání splněno
[2] zadání splněno s menšími výhradami
[3] zadání splněno s většími výhradami
[4] zadání nesplněno

Zadání  bylo  splněno.  Nad  rámec  student  navíc  implementoval  možnost  ovládání  v
rozšířené  realitě,  kdy  je  stylizovaný  model  umístěn  virtuálně  na  reálnou  podložku
snímanou zadní kamerou mobilního zařízení. V takovém nastavení lze model pozorovat z
různých  úhlů  pohledů.  Uživatel  zařízením  pohybuje  tak,  jako  kdyby  byl  model  ve
skutečnosti opravdu umístěný na podložce.

2. Písemná část práce 100 /100 (A)

Text diplomové práce považuji za vydařený. Je logicky vhodně členěn a obsahuje všechny
podstatné části jako je úvod do problematiky, přehled algoritmických řešení použitých ve
výsledné implementaci, tak i další nezbytné části věnující realizaci a testování. Oceňuji
zejména  volbu  anglického  jazyka  a  celkově  dobrou  jazykovou  úroveň.  Práce  je  po
typografické stránce v pořádku a správně cituje použité zdroje.

3. Nepísemná část, přílohy 100 /100 (A)

S výslednou aplikací  jsem byl spokojen a  měl  možnost si  jí  sám na mobilním zařízení
otestovat.  Rektifikace  výtvarného  stylu  z  šablony  fungovala  dle  očekávání.  Možnost
manipulace s modelem v prostředí rozšířené reality mi přišla zajímavá, i když jsem měl
občas potíže dosáhnout požadovaného úhlu pohledu. To je ale dáno fyzickým omezením
v  natočení  mobilního  zařízení  tak,  aby  se  podložka  stále  nacházela  v  zorném  úhly
kamery. Chápu to jako přirozenou limitace daného přístupu.



4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 100 /100 (A)

Výsledkem  práce  je  plně  funkční  mobilní  aplikace  pro prostředí  OS  Android,  která  má
potenciál  být okamžitě  nasazena k praktickému použití  reálnými uživateli. Vzhledem k
tomu, že implementuje existující algoritmus, nemá přímý publikační potenciál, nicméně
ale poslouží jako atraktivní doprovodný materiál k původnímu článku. S tímto záměrem
bylo i zadání práce koncipováno.

5. Aktivita studenta

▶ [1] výborná aktivita
[2] velmi dobrá aktivita
[3] průměrná aktivita
[4] slabší, ale ještě dostatečná aktivita
[5] nedostatečná aktivita

Student pracoval na projektu průběžně a pravidelně informoval vedoucího o postupu prací
včetně  několika  praktických  ukázek,  kde  byl  diskutován návrh  uživatelského  rozhraní
výsledné aplikace.

6. Samostatnost studenta

▶ [1] výborná samostatnost
[2] velmi dobrá samostatnost
[3] průměrná samostatnost
[4] slabší, ale ještě dostatečná samostatnost
[5] nedostatečná samostatnost

Líbil  se  mi  aktivní  přístup studenta  k návrhu uživatelského rozhraní  výsledné aplikace.
Oceňuji  zejména  kreativní  využití  možnosti  rozšířené  reality,  která  nebyla  součástí
zadání práce.

Celkové hodnocení 100 /100 (A)

S diplomovou prací  Marka  Alexy jsem  spokojen. Splnila  původní  očekávání  vytyčená  v
zadání a navíc přidala i možnost využití rozšířené reality. Výsledná aplikace poslouží jako
atraktivní doprovodný materiál k původnímu vědeckému článku popisujícímu algoritmus
StyleBlit. Má tak potenciál přilákat další zájemce o problematiky stylizace 3D modelů.



Instrukce

Splnění zadání

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.

Písemná část práce

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. 52/2021, 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.

Nepísemná část, přílohy

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.

Hodnocení výsledků, jejich využitelnost

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.

Aktivita studenta

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.

Samostatnost studenta

V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.

Celkové hodnocení

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.
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