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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   Nejde o práci s rozsáhlou implementační částí. Práce obsahuje prototypování 
datových struktur pro urychlování výpočtu průsečíku polopřímky s úsečkami s nenulovou 
tlouštkou a algoritmů pro jejich stavbu a použití. Práce navrhuje možné vylepšení algoritmů 
pro stavbu těchto struktur s ohledem na efektivitu jejich použití a zavádí matematickou 
formalizaci těchto struktur.

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   Práce není psána dostatečně formálně. Důvodem je především nejednotnost v 
mluvnické osobě a občasné užití první osoby. Příklady: „Dovolil bych si ještě zmínit 
článek...”, „...zkusil jsem vyrobit malý test...”. Dalším důvodem je zbytečné oslabování síly
sdělení. Mimo jiné častým užitím podmiňovacího způsobu. Příklady: „...výzkum na nás může 
působit...”, „...my bychom raději...”, „...by nám mohla pomoci...”.

Bylo by dobré uvést konrétní typ hardwaru, na kterém bylo dosaženo prezentovaných 
výsledků. 

Vývojová dokumentace je příliš stručná. Implementace je okomentovaná pouze na nejvyšší 
úrovni abstrakce. Chybí detailnější popis implementace popsaných algoritmů. Jejich 
srozumitelný a podrobný popis v samotném textu práce nelze považovat za dokumentaci 
jejich implementace.

Za uživatelskou dokumentaci lze považovat krátká ukázka použití akceleračních struktur. 
Vzhledem k charakteru práce, kdy prototypované struktury jsou implementované v knihovně 
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hlavičkových souborů, je tato dokumentace vyhovující.

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   Jeden z řady výsledků uvedených v práci, konkrétně struktura BVH::CL na scéně 
Spaghetti, se nepodařilo reprodukovat z přiloženého zdrojového kódu z důvodu NaN hodnoty 
na místě ceny testované struktury.

Celkové hodnocení Velmi dobře
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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