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1. Informace k zadání
 Student se zadáním přišel sám. Chtěl vytvořit editor textur, který umožňuje i jejich procedurální popis pomocí

shaderů. Zadání je to průměrně složité, ale student zadání a realizaci proměnil v extrémně komplikovanou
záležitost. S jeho realizací nemám nejmenší problém. Student si některé věci značně a zbytečně ztížil. Část bodu 4
- proměření jsem po něm nevyžadoval.

2. Práce s literaturou
 Student pracoval s doporučenou literaturou a dohledával si další zdroje.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student konzultoval, jak se mu to hodilo. Objevoval se zřídka. Na dohodnuté pravidelné konzultace co dva týdny

nechodil, za to si ale vyžádal různé konzultace na různých kanálech, třeba na Discordu v sobotu v deset hodin
večer. Student pracoval velmi samostatně. Na doporučení moc nedbal a dělal si věci podle sebe. Úkoly plnil velmi
komplikovaně a komplexně.

4. Aktivita při dokončování
 Student musel odevzdávání odložit o týden jinak by nestihl napsat technickou dokumentaci. Student svou

technickou dokumentaci jednou konzultoval. Byl upozorněn na malé množství času, které v závěru semestru mám.
Svůj text poslal na finální překontrolování pár dní před konečným odevzdáním, když jsem opravoval projekt pro
600 studentů. Naštěstí mu text překontroloval kolega, Ing. Tomáš Starka. Za to jsem mu velmi vděčný. Studentovi
tím velmi pomohl.

5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Student je velký samorost. Pracuje jinak než ostatní studenti. Když dostane jednoduchý úkol, vytvoří extrémně

překombinované řešení. Čas a pravidelná docházka na konzultace mu nic neříkají, ale když něco potřebuje řešit
on, musí to mít okamžitě, klidně v sobotu v noci. Student vytvořil složitý projekt, který by zvládl vytvořit jen velmi
malý zlomek studentů. Student je velmi chytrý až geniální, ale postrádá "selský rozum" při řešení problémů
a schopnosti pracovní spolupráce.

 

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

  
V Brně dne: 31. května 2022

 Milet Tomáš, Ing., Ph.D.
vedoucí práce
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