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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Práce přehledně popisuje úvod do herních engine, se zaměřením na engine Unity. Dále popisuje různé metody

optimalizací vykreslování v kontextu 3D strategické hry. Navržené optimalizace byly vyhodnoceny. Zadání bylo
bez výhrad splněno.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklých mezích.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Technická zpráva je vesměs strukturována logicky, i když např. kapitola o historii herních engine mohla být víc na

začátku. Rozsahy jednotlivých kapitol jsou přiměřené a kapitoly na sebe dobře navazují. Text kapitol 1 - 5 se
hojně odkazuje na reference a místy se vyhýbá hlubšímu popisu jednotlivých metod, což je však vzhledem k
rozsahu práce pochopitelné. Při popisu technických řešení se práce vyhýbá použití algoritmů nebo rovnic.  Práce
je le i tak pro čtenáře celkově dobře pochopitelná.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Práce je velmi vzorně vysázená, nevyskytují se prakticky žádné typografické prohřešky, text je dobře vyrovnaný,

zcela bez sirotků. Jedinou výtkou mohou být názvy tabulek pod namísto nad tabulkami.

Po jazykové stránce je práce až na několik málo překlepů na dobré úrovni, anglický abstrakt je taktéž obstojný.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Práce cituje dobré množství literatury, několika kvalitních zdrojů, povětšinou však webových odkazů což je však

s ohledem na téma práce a tempo vývoje v tomto odvětví pochopitelné. Dá se vytknout formát některých citací
typu invited talk (například 16, 25), URL na materiály možná takové citace znepřehledňuje. Při uvádění názvů
technologií není text zcela konzistentní v jejich referencování, například Havok nebo Unreal Engine si poznámku
pod čarou s URL nezasloužily, avšak vývojové prostředí Mono ano. Není příliš jasné, zda byly screenshoty
různých nástrojů v úvodu převzaty nebo vytvořeny pro účely práce, možná bylo jistější je citovat aspoň pod
čarou.

7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Realizačním výstupem je jednak sada vyhodnocení popisovaných technik a jednak demonstrační aplikace, obojí

je na velmi dobré úrovni a jak svým rozsahem tak i výtvarným zpracováním přesahuje obvyklý průměr.
Vyhodnocení je důkladné, je vyhodnocena rychlost vykreslování jednak na statických snímcích a jednak na
animovaném průletu. Je trochu škoda že namísto snímků za vteřinu (FPS) nejsou použity milisekundy, případně
že není uvedeno jak dlouho trvá např. samotná rasterizace, případně u relevantních efektů jaké je vytížení CPU.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci implementačního charakteru. Mezi výstupy práce jsou mimo jiné praktické znovupoužitelné

pluginy do prostředí Unity.
9. Otázky k obhajobě
 Kdy se oproti frustum culling vyplatí technika occlusion culling? Vyplatí se ve strategické hře? Jaké znáte

jiné techniky minimalizace vykreslování?
10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Práce se věnuje problematice efektivního vykreslování 3D scén na mobilních zařízeních, realizačním výstupem je

jednak sada vyhodnocení popisovaných technik a jednak demonstrační aplikace, obojí je na velmi dobré úrovni a
jak svým rozsahem tak i výtvarným zpracováním přesahuje obvyklý průměr. Vynaložené implementační a
testovací úsilí zde bohatě vyvažuje formální nedostatky práce.

Doporučuji zvážit zařazení do soutěže ACM SPY.
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