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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání je standardní - vytvořit plugin realizující zadané operace, včetně zpracování dat, práce s API, vytvoření

jednoduchého GUI.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno, výsledný plugin je ve stavu, kdy může být prakticky nasazen.

Oceňuji kapitolu 2.3, která velice přesně definuje cíl práce a obhajuje její význam.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Textová zpráva je delší, než většina bakalářských prací, ale v žádné části není zbytečně mnohomluvná a rozsah

je tak naprosto adekvátní.
4. Prezentační úroveň předložené práce 100 b. (A)
 Nebál bych se tuto práci dát za příklad, jak dobře prezentovat, z čeho student vyšel, jak postupoval, a jakých

výsledků se mu podařilo dosáhnout. Srozumitelnost a účelnost napsaného textu je opravdu vysoce
nadstandardní.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Textová zpráva je zpracována velice pečlivě. Obsahuje několik málo jazykových chyb, které je možné považovat

za "překlepy, které se prostě stanou". Formátování, vypracování obrázků, celková kvalita jazyka - to vše je na
nadstandardní úrovni.

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Volba zdrojů je adekvátní řešenému tématu. V počtu nebo "odbornosti" citovaných zdrojů tato práce nedosahuje

úrovně jinak zaměřených prací, ale pro dané téma je výběr pramenů a způsob jejich citování přiměřený.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Výstupem je plugin do nástroje Autodesk MotionBuilder, který je bezprostředně nasaditelný v cílovém prostředí.

Plugin je poměrně standardní svým rozsahem. Nadprůměrné je, že řešitel opravdu dobře promýšlel, jaké funce a
za jakým účelem má plugin poskytovat a zaměřil se na jejich uživatelské použití.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořené řešení je bezprostředně nasaditelné v praxi. Jedná se o nástroj, který může ušetřit množství času

cílové skupině uživatelů.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Výstupem je velice dobře použitelný nástroj, jehož návrh vychází z požadavků praxe, a který přesně reaguje na

vznesené požadavky.
Velmi oceňuji pečlivě provedenou a promyšlenou textovou zprávu, kterou bylo potěšení číst.
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