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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. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 
všude, kde je hodnocení jiné než OK.

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

Komentář   Zadání, na bakalářskou práci poměrně rozsáhlé, bylo kompletně splněno. Oceňuji,
že nad jeho rámec byla implementována vlastní metoda pro renderování kaustik, která výrazně
pomáhá výpočtu (i když nedosahuje úspěšnosti obecnějších známějších metod, které jsou ale
výrazně složitější), a velmi zdařilý vlastní generátor modelů diamantů.

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   Text práce obsahuje poměrně dost překlepů a je místy těžkopádný. Také se místy
objevují drobné faktické nesrovnalosti, nicméně celková kvalita je odpovídající.

Velmi nezvyklé je, že práce neobsahuje kapitolu analýza. Po popisu existujících řešení
následuje přímo popis implementace, což ztěžuje orientaci v textu (důležité informace o
vlastním návrhu jsou roztříštěny).

V práci chybí některé citace (například chybí citace k zmiňovaným metodám, jako je Photon
Mapping, Metropolis Light Transport, atd.). Na většinu obrázků není v textu nijak
odkazováno.

Je škoda, že práce neobsahuje potenciálně zajímavou kapitolu popisující drahokamy (např.
vlastnosti, rozdělení, historii, ...), nicméně to nepovažuji za faktickou chybu.
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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   Implementace je funkční (i když havaruje při pokusu načíst scénu ve chvíli, kdy se
už renderuje jiná). Kvalita návrhu má jisté rezervy (například je poměrně nezvyklé, aby byl
výpočet paralelizován v objektu kamery), nicméně to je u bakalářské práce řešící takto obtížný
problém omluvitelné.

Za vážný nedostatek považuji, že práce neobsahuje přiměřené množství komentářů v kódu
(především není komentované rozhraní tříd), což výrazně snižuje budoucí použitelnost kódu.

Bakalářskou  práci  považuji  celkově  za  zdařilou,  především  díky  obtížnějšímu  zadání  a 
iniciativě studenta, který nad jeho rámec implementoval velmi zdařilý editor tvaru diamantů a 
vlastní metodu pro výpočet kaustik. Proto i přes některé formální nedostatky doporučuji práci 
k obhajobě se známkou Výborně.

Celkové hodnocení Výborně
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne

Datum 31.5.2012 Podpis
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