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Prosím  vyplňte  hodnocení  křížkem  u  každého  kritéria.  Hodnocení  OK označuje  práci,  která
kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení  lepší a  horší označují splnění nad a pod rámec
obvyklý  pro  bakalářskou  práci,  hodnocení  nevyhovuje označuje  práci,  která  by  neměla  být
obhájena.

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje
Obtížnost zadání
Splnění zadání
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti

Komentář   Práce zpracovává náročné téma a autor byl schopen implementovat netriviální 
algoritmy fotorealistické grafiky na GPU. Práce jako celek má několik nedostatků, zejména v 
textové části a dokumentaci, tyto však nepovažuji za klíčové. Jejich odstraněním by se ovšem 
z odevzdané práce stala práce vynikající.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje
Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu

Analýza
Vývojová dokumentace
Uživatelská dokumentace
Komentář   Ovládání programu je v některých aspektech trochu neintuitivní, o to víc a 
podrobně by se měl autor věnovat uživatelskému manuálu. Doporučené postupy (klidně 
formou „krok-za-krokem“), podrobný příklad postupného návrhu nového materiálu, apod.

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování

Stabilita implementace
Komentář   Řešený problém (implementovat uživatelsky-editovatelné funkce odrazivosti v 
reálném čase na GPU) je velmi obtížný. Autorovi se podařilo implementaci navrhnout a 
odladit, za to si zaslouží pochvalu. Celý systém však působí (obzvlášť na nového uživatele) 
trochu komplikovaně a některé přirozené postupy (např. nahradit v aktuální scéně původní 
materiál jiným materiálem) se musí provádět složitěji.

Celkové hodnocení Velmi dobře (spíše lepší)
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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