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1. Informace k zadání
 Cílem bylo experimentovat s novými ("next-gen") grafickými API Vulkan a Mantle. Zadání dává volnost v návrhu

výsledné demonstrační aplikace. Značná obtížnost zadání je daná tím, že se jedná o velice čerstvé technologie -
stěžejní API Vulkan bylo zveřejněno až koncem roku 2015, v průběhu řešení diplomové práce.

2. Práce s literaturou
 Řešitel pracoval s velice aktuálními a složitými grafickými API, mnoho informací musel získávat z fór a tiskových

zpráv, protože stěžejní API v době začátku řešení diplomové práce vůbec nebylo k dispozici a informace o něm
byly kusé.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Řešitel pracoval po oba semestry. Během řešení prokázal výborné znalosti, schopnosti a vhled do problematiky.

Zvolené téma by však žádalo větší časové nasazení (které by bývalo bylo nadstandardní), které řešitel v plném
rozsahu práci nedal - možná pro povinnosti v zaměstnání při škole.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena včas. Bylo by možné si představit ambicióznější demonstrační aplikaci a důkladnější

měření, které by ale vyžadovaly větší časovou investici.
5. Publikační činnost, ocenění
 Řešitel prezentoval svoji práci na konferenci Excel@FIT.
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Řešitel prokázal nadstandardní znalosti a dovednosti. Řešil mimořádně aktuální zadání a pracoval s nejnovějšími

technologiemi, které se na FIT (zatím) nevyučují a literatura k nim teprve vzniká. Při větší časové investici by jistě
dosáhl opravdu impozantních výsledků; výsledky, ke kterým se dostal jsou jaksi kompromisní.
Oceňuji, že řešitel sepsal diplomovou práci v angličtině a že ji prezentoval na konferenci Excel@FIT.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 25. května 2016
.................................

podpis
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