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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Jedná se o principiálně jednoduchou problematiku, která je v praxi složitě provázaná s implementací prostředí

2D/3D modelů. Implementační část této práce týkající se dynamické geometrie je tedy obtížnější.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno pouze částečně s vážnými

výhradami
 Čtvrtý bod zadání "implementujte a demonstrujte vybraný parametrický model" nabyl splněn. Vyvinutá aplikace

propojuje renderovací engine s uživatelským rozhraním tak, že je možné textově vkládat definici trojúhelníků, ale
nejedná se o implementaci parametrických modelů, není možné objekt animovat, a nejsou podporovány složitější
objekty. Textová část práce nepopisuje skutečný stav.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce má 32 stran
4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Technická zpráva pěkně popisuje jiné aplikace, a plánuje vývoj vlastní implementace parametrické konstrukce.

Další text o uživatelském rozhraní, zobrazení, animaci, a testování neodpovídá skutečnému stavu. Tato část
textu je psaná zbrkle a věty nedávají smysl.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Oproti verzi nedokončené práce kterou jsem hodnotil v prvním odevzdání, tato obsahuje nejen chybné odkazy na

[?], ale četné nové jazykové i formální chyby. Například obrázky 5.3 a 5.4 jsou nečitelné, a v sekci 5.3 je odkaz
na sekci 5.3.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Vybraná literatura odpovídá problematice
7. Realizační výstup 35 b. (F)
 Vyvinutá aplikace není hotová. Grafické rozhraní obsahuje řadu funkcí, které nejsou implementované (Import,

Export, New, Close, About, Guide), a Readme soubor je prázdný. Hlavní problém je ovšem že aplikace není
schopná renderovat objekty, padá, a neumožňuje animace. Je zde pouze možné vkládat body. Kód není
okomentovaný, ale lze zkompilovat.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru
9. Otázky k obhajobě
 Jaký je rozdíl mezi přímým a parametrickým modelovaním?

Jaký je rozdíl mezi ortografickou a perspektivní projekcí? Kterou požíváte?
10. Souhrnné hodnocení 50 b. dostatečně (E)
 Tato práce, kterou hodnotím podruhé, se stále zakládá na nedodělané aplikaci. Implementace byla rozšířena

o možnost renderovat trojúhelníky, ale není možné renderovat např. krychli, nefungují animace, a nejsou
implementované připravené funkcionality grafického rozhraní. Text je z části dobrý (kapitoly 1 až 3), a z části
odbytý (kapitoly 4 až 6).

 

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

  
V Brně dne: 19. srpna 2020

 Kolář Martin, M.Sc.
oponent
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